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VOORREDE.
T^eel geachte en goedgunftlge Leezer !

% Z -tal dan, zult gy zeggen, het Röfelfche Infeften - Werk met

«4,^4,1 deze XL. Plaaten van 't Fierde Deel beflooten worden? Heeft

<3an een zo vlytig Man verder geene ftofFe tot voortzetting y-m zyn

Werk nagelaaten? Immers heeft hy zelve gefchreeven, dat hy nog

veel van de Slakken , Waterluizen , en ander Ongedierte kon zeggen.

Zou hy dan, behalve 't gene hy heeft uitgegeeven, geene andere

Waarneemingen en Afbeeldingen hebben nagelaaten? Bedroefd Be-

richt ! Dus , dunkt my , hoore ik U redeneeren , wanneer gy dit Deel

geleezen, en de 40^^ Plaat, als de laatlle Proeve van Z3ne \iyt,

gezien hebt. Het is waar, goedgunflige Leezer! De overleeden Man
is zo yverig in zynen arbeid gewecft, dat men zich weezenlyk zou
konnen verbeelden, dat 'er nog ftofTe genoeg ter voortzettinge van

zyn Werk voorhanden moeft zyn. Maar ik kan U ook herinne-

ren, dat hy meermaals, en inzonderheid in de Voorrede van het

Derde Deel, gefchreeven heeft, „hoe hy wel onbefchroomd durfde

,; vaftflellen , dat 'er nog vecle zo niet ontelbaarc jaaren verloopcn

„zouden, eer 'er iemand kwame, die alle de Infecten in eene vol-

„ maakte orde bragt." E\'en zo zegt hy, in het Eerfle Deel, in 't

Voorbericht tot de Eerfte Claflè der Nacht\'lindcrs ; „dat hy, daa;:

* „het
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VOORREDE.
„het getal der Infeélen, om derzelver groote menigte, nooit bepaald

„kan worden, befpotting zou verdienen, als hy befloot, alle die gee-

„ nen , welken alleen hier te Lande gevonden worden , te befchryven.

"

En in 't Voorbericht tot de Tweede ClafTe leezen wy; „dat de

„ondervinding hem geleerd had, dat hy nooit in ftaat zou weezen,

„om iets volmaakts van de Infcden
,
(hoc lang het ook den Hemel

„behaagde zyn Leven te rekken,) te voorfchyn te brengen, alzo de-

„ zeiven tot eene ontelbaare menigte uitloopen. " Ja hy maakt zich-

zelven fterk, „dat 'er, alleen in zyne Landftreek , zo veelerleie foor-

„ten zyn, dat, als 'er nevens hem nog honderd andere Liefhebbers

„ waren , die elk honderd jaaren leefden , en de moeite wilden neemen

„deze Schepzelen aftebeelden en te befchryven, zy het al te zamen

„niet zo verre zouden brengen, dat ze zich konden beroemen, der-

„zelver menigte uitgeput te hebben."

Gy zult ,
genegen Leezer ! den Heer R ö s e l uwe toeflemming

daarin niet konnen weigeren. En fchoon hy zeide, dat hy nog niet

van de Slakken, Bloedziugers , Regenwormen en andere Water -In-

feften gefproken hebbe, en dat hy nog meer Waarneemingen over

de Spinnen, Luizen, en andere voor 't bloote oog onzichtbaare

Schepzelen kon doen ; zo heeft hy 'er toch bygevoegd : Als God my

Leven en Gezondheid verleent. IMaar dewyl het den AUerhoogften

behaagd heeft, hem door den Dood in zyne verdere Waameemingen

te verhinderen, was zyn Levenseinde ook de Eindpaal van zyn be-

roemde vlyt; en dit zelfs veroorzaakte, dat hy de 39^0 en 40^6

Plaat niet eens volkomen en uitvoerig befchryven kon. Wyle de

Heer Dr. Huth ondernam het meer dan eens, om de gegrondheid

van 's Mans gedachten , nopens de Eigenfchappen der Spinnen , door

veel-



VOORREDE.
veelvuldige ontledingen derzelven, te ontdelcken. Maar de zorgvul-

digfte pooging van dezen groeten Natuurkenner, geduurende twee

jaaren daar toe aangewend, was mede vruchteloos; tot dat de Befchry-

ving van den Heer de Reaumur hem eenig licht gave van 't gene

de Heer Rösel gezien en afgebeeld hadde. Daar benevens heeft Dr.

H,u T H myn gevoelen betreffende den draad , waarmede de Spin haare

Eieren overtrekt, en hoe zy een anderen tot haar fpinzel gebruikt,

in de befchr3'ving dezer beide laatfte Plaaten reets in opmerking ge-

nomen.

Ik zelve hebbe nog geene Spinne ondeed, en daarom kon ik 'er

ook niets toereikend genoeg van zeggen. Alhoewel nu de Heer R ö-

SEL niet zo veel nagelaaten heeft, dat dit Vierde Deel de dikte van

de Drie andere Deelen hebben konne; zo' heeft hyU echter zo veel

geleverd, als hem in zynen korten Levenstyd mogelyk geweeft is.

Want in den tyd van 19 jaaren heeft hy, behalve zyn prachtig Werk
van de Vorfchen^ nog meer dan 300 Konftplaaten uitgegeeven; het

welk voor een enkel Menfch, en dan nog een ziekelyk Man, geen

geringe arbeid te noemen is.

Doch 't gene hier aan ontbreekt, heeft hy door iets anders ver-

goed; nademaal hy eene tamelyke menigte voortreflyke Afbeeldingen

van Salamanders, Kameleons, Water - Hagediffen , enz. by voorraad

nfgemaald, nagelaaten hebbe. Deze fchoone Afbeeldingen, welken

niet wyken voor die der Padden en Vorfchen , kon ik den Liefheb-

beren ten eerfle mededeelen, en dezelven onder 't oog der Waereld

brengen; byaldien ik ze, zonder eene volle en behoorlyke Bcfchr^^-

* 2 ving



VOORREDE.
ving wilde uitgeeven. Maar zo min ds ik den Liefliebberen met de

uitgave van een onvolmaakt Werk behaagen zou, even zo fterk ben

ik voorncemens, door den tyd, als het Gode behaagt, iets van die

natuur, dat volkomen is en op goede gronden fteunt, in 't licht te

o-eeven ; waarin ik voor tegenwoordig door veele omftandigheden ver-

hinderd worde. Hierom verzoeke ik den goedgunftigen Leezer nog

een weinig gedulds te hebben. Dan, op dat echter de genoegzaam

ontelbaare menigte der Infeclen, welken het groote Boek der Natuur

ons dagelyks voor oogen ftelt, nog verder, ter bewonderinge en

grootmaakinge des Scheppers, bekend moge worden, zal ik, zo

God my Leven en Gezondheid verleent, den Liefhebberen niet al-

leen met Afbeeldingen en Bcfchryvingen van zodanige Infeólen , die

voor 't bloote oog zichtbaar zyn , maar ook van zulken , die niet

zonder goede Vergrootglazen befchouwd konnen worden, van tyd

tot tyd vermaaken. Ik zal my, uit hoofde van myne andere over-

vloedige bezigheden, aan geene byzondere Claffen, veel min aan ee-

nio'en gezetten tyd van afgiften bepaalen ; maar my naar voorkomende

gelegenheden fchikken; en bovenal daarop letten, dat ik, by de Af-

beelding dezer Infeólen , de Natuur zo naauwkeurig volge , als im-

mers mogelyk zy, en dat ik my in de Befchryving altoos verftaan-

baar en duidelyk uitdrukke. Ten dien einde zal ik ook, op het

voorbeeld van wylen myn Schoonvader, myn Werk, voor de uitgave,

eerft door verftandige en geleerde Mannen laaten nagaan ; hen tevens

verzoekende om voor my uit andere Taaien over te zetten , hetgeen

hier of daar ter ophelderinge of naderen bewyze aangevoerd zou kon-

nen worden.

Op deze manier zal ik de eere hebben UEd. met een Werk , in

het



VOORREDE.
het zelfde formaat als dit tegenwoordige, op te wachten, het welk den

tytel hebben zal van Vervolg der Nattiurlyke Hiftorie der hfe&cn , enz. *

Voorts zal ik, in de uitvoering, ook het voorbeeld van wylen den
Heer Rösel in het Derde en Vierde Deel zyner Befchryvinge

volgen, waarin hy zich aan geene bepaalde orde van Claflen meer
gehouden heeft. Zjn Ed. befloot inderdaad niet zonder gewigtige

reden tot deze verandering: want het was hem volilrekt onmogelyk,

de Infeélen van eene en dezelfde ClafTe altoos te gelyk in zyne magt

te hebben. Zomtyds was de eene Zomer vruchtbaarer, dan de an-

dere, in Infeéten, die of tot deze, of tot eene andere ClafTe behoor-

den : en menigmaalen ontdekte of kreeg hy zommige Infeften , die

hem in veele volgende jaaren niet weder onder 't oog kwamen ; waar-

door hy veeltyds niet wifbe , waar hy beginnen , of waar hy eindigen

zoude.

Ter dier oorzaake is hem, niet alleen van de meefte Liefhebbers,

maar ook van wylen den Heer Dr. Huth, geraaden, om alle en

ieder Infecfl, zo als het geluk en 't Jaargetyde hem dezelven zoude

opleveren , uit te geeven •, zonder zich , door eenige ClalTenorde , in

zyne vryheid te laaten bepaalen : welken zeer gepaftcn raad hy nader-

* 3 hand

* Van dit Vervolg hebbc ik reets 44 gekoieurde Tab', benevens hunne befcliryving

in 't Hoogduitfch lÜLgegeeven ; en gezien, dat ze greetig by de Liefhebbers vaa

de Natuurlyke Hiflorie der Infedlen ontvangen zyn, zo dat de voortzetting ge-

wenfcht worde. Ik zal derhalve, by welzyn, zo dra myne veelvuldige bezighe-

den het eenigzins toelaaten, daar mede voortgaan; en my niet alleen met Euro-

pifche Infeften , noch met Rupfen en Vlinders ophouden, maar, volgens het oog-

merk van dit Vervolg
.,
den Liefhebberen ook andere Infeóten onder 't oog bren-

gen, en hen met Microscopifche V/aarneemingen verluftigen.



VOORREDE.
hand goedkeurde en opvolgde. Hierby had hy nog dit byzonder

voordeel , dat verfcheiden Begunftigers en Liefhebbers hem de fchoon-

fte ftukken uit hunne Verzamelingen ter Afbeeldinge overzonden en

toevertrouwden; het welk zy waarfchynlyk niet zouden gedaan heb-

ben, byaldien ze zulke koflbaare panden van Liefhebbery gantfche

jaaren, (ofwel tot dat de Claflenorde daar op viel,) in zyne han-

den hadden moeten laaten.

Ik kan niet nalaaten , ter dezer gelegenheid nog iets te zeggen , tot

ftuiting van 't Vooroordeel van zommigen , welke van gedachten zyn

,

dat de Heer R ö s e l zyne Plaaten zo fchielyk bemaalcn kon , als

men eene andere Print met koleuren afzet. Ik hebbe de eer gehad,

reets meer dan 5 jaaren voor zyn dood , kennis aan hem te hebben

,

en hem menigmaal aan zyn fchoone Werk te zien arbeiden: onder-

tuflchen hebbe ik nooit befpeurd , dat hy 'er zo ter loops , als men

't noemt, mede handelde; maar integendeel dat hy, met eene ver-

wonderenswaardige vlyt, de Natuur op het naauwkeurigfte nabootfte;

en met de voltooijing van eene enkele Plaat, ni-et flegts één of twee

dagen , maar zomtyds gantfche Weeken ja Maanden toegebragt hebbe.

De Afbeeldingen der Rivier - Kreeften onzer Landftreek , zo als ook

die der Springkhaanen , der Vlooien , der Kevers enz. behalve die der

Rupfen en Vlinders, konnen zulks genoegzaam getuigen. Dan de-

wyl dit gevoelen van geen Konftkenners , maar alleen van gewinzuch-

tige en onverftandige Lieden voortkomt, zal ik 'er niet verder van

fpreeken, zeggende alleenlyk, em goed IVerk heeft tyd noodig.

Welke fchoone Voorwerpen, door 't Vergrootglas befchouwd, en

voorts
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voorts afgebeeld , de Heer R ö s e l , als hy een langer tyd van Leven

had mogen behouden , den Liefhebberen nog onder 't oog gebragt zou

hebben, is uit de vergrooting der Vloo, der PoJypen, des Mieren-

roovers enz. genoeg aftemeeten. Ik twj'ffele niet, of hy zou eindelyk,

in dit Stuk, den alom beroemden Swammerdam geëvenaard ja

overtroffen hebben; te meer, om dat het dien grooten Natuur- On-

derzoeker aan de vereifchte kundigheid en vaftigheid der Tekenkonfl

ontbroken heeft; gelyk uit zyne Figuuren, en uit veele andere by-

zonderheden, voor den Kunftkundigen zonneklaar blykt, wanneer ze

by die van R ö s e l vergeleeken worden ; welke gebreken veeltyds

niet aan den Schryver, maar meeltal aan den Kunftenaar, die de Af.

beeldingen vervaardigt, te wyten zyn. Dit nu kan met recht van

onzen Heer R ö s e l niet gezegd worden. Hy wift eene bekwaame

en duidelyke Befchryving te voegen by de fchoone en naauwkeurige

Afbeeldingen ; dit verleende aan zyne Werken zodanig eene fraaiheid

,

en bragt ze in zulk eene waardj^e , dat ze den Kenneren en Liefheb-

beren noodwendig behaagen moeften; die ook rondborflig verklaarden,

dat 's Mans Werken den voorrang boven alle anderen van dien aart

verdienden : vooral , dewyl zyne Waameemingen niet op vreemde , maar

op eigen ondervinding gegrond waren. By uitftek heeft 'er het cieraad

der Zwitzerfche Geleerden en Natuur -Onderzoekers, de^Heer A l-

BERT VAN H ALLER, QQïi zcQY loflyk getuigenis aan gegeeven; als

welke, in de Foorrede van de Hiftorie der Forfchen, zo hy de Röfel-

fche Werken niet volftrekt den voorrang boven alle andere Schriften

van die foort toeeigent, ten minfte van dezelven gezegd heeft, dat

alle anderen ter zyde konden gefield worden. Wat wjdcrs de zo-

danigen betreft, die tot hier toe moeite gedaan hebben, om de Rö-

felfche Werken beter koop magtig te worden, ik kan hun gQ2n ver-

Ihndiger raad geeven, dan dat ze zelf de proef neemen, om eene

on-
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ongekoleurde Plaat van eenig Infeót, op hunne >igen Icoflen, zo na-

tuurlyk en fchoon te laaten koleuren; wanneer de ondervinding hun

leeren zal, dat de pr3's veel hooger loopt, en dat dan de Röfelfchc

Plaaten nog driemaal zo ve^l waardig zyn.

Voorts hebbe ik thans niets anders te zeggen, dan dat ik den

goedgunfligen Leezer verzoeke , zich te verwaardigen , om ook myn

Vervolg op de Natuurlyke Hiftorie der Infeólen van den Heer Rö-

SEL, dat nu mede in 't Nederduitfch te voorfchyn komt, met toe-

genegenheid te ontvangen: terwyl ik de eer hebbe my te noemen

UE: DW: Dieri&ar

Christiaan Fredrik Carel Kleemann,

UIT-
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UITVOERIGE EN VOLLEDIGE

BESCHRYVIN.G
Van het Leven, de Schriften en "Werken van wylcn

den beroemden Miniatuurfchilder

,

AUGUST yOHAN ROSEL
f^N ROSENHOF.

Door zyn Ed. Schoonzoon, Jen vermaarden Miniatuurfchilder,

CUMSTIAAN FKEDKIK CJREL KLEEMJNN
opgefteld.

j[\| ooit zou ik hebben, durven onderneemen , de Levensgevallen van
wylen mynen Schoonvader door myne ongeleerde Penne te befchryven,
en aan de Waereld openbaar te maaken , byaldien ik 'er door zyne Vrien-

den en Begunftigers niet, zo wel in gefchrift, als mondlyk, toe aange-

drongen was.

•Zo zeker als het nu is, dat deze aandrang uit achting en goedkeuring,
welke de Heer Rösel by de rechte Natuurkundigen verworven heeft,

voorckome , zo vaft geloove ik gehouden te zyn , dit verzoek op te

volgen, en billyk tot zynen roem te melden , 't gene niet alleen de Waar-
heid, maar ook de plicht omtrent hem, met recht, van my eiflchcn kan.

Hierom Ichecn het my niet ongevoegelyk , deze Levensbefchrj'ving

,

benevens deszelfs Portret, hy dit Vierde Deel van zyn Infeélen - Werk
* -te



te plaatzen,' waarin ik my, naar myn vermogen, bevlytigd hebbe, een

alleszins geloofwaardig en volledig bericht desa;ingaande op te ftellen.

August JoiiAN Rösel van Rosé nho f ftamt, in eene rech-

te Linie, door een cerlyk en wettig Huwelyk, uit het Ooftenrykfch oud
adelyk Geflacht der Röfels van Rofenhof: welk Geflacht zich , ten tyde

der Hervormmge , met achterlaating van alle Goederen , uit zyn Vader-

land begeeven heeft, en in het Neurenbergfche gebied, aanvangklyk

naar Herfpruck ,
geweeken is , alwaar het zich nedergezet heeft. Twee

der Nakomelingen van dit geflacht , naamlyk de Gebroeders Wolf en

Frans Röfel, kwamen veivolgens te Neurenberg; wierden aldaar ryke en

aanzienlyke Kooplieden , en hadden ook , ten tyde van Keizer Ferdinand,

hoogl. ged. , te Wenen een Stapel - of Handels - Kantoor. Het was deze

groote Monarch , die den ouden Adel dezer Gebroeders , uit aanmer-

king van hunne en hunner Voorvaderen getrouwe Dienften, aan den

Huize van Oofl:enryk en de Keizerlyke Hofkamer, in OorI(igs-en Vre-

denstyden , beweezen , op nieuw beveftigde , en als deed herleeven ; naar

uitwyzen van het Diploma , in dato 4, Mey des jaars 1628. deswege

vervaardigd. Doch deze beide Broeders, en nog veel meer hunne Na-

komelingen ,
geraakten , door veele tegenfpoeden , allengskens in de

laagte.

Eén dezer Nakomelingen, ook Frans Röfel * genaamd, wierd een

Schilder,- en maakte zich door zynen ongemeenen yver en fraaie Konftftuk-

ken zo beroemd , dat zyne Stukken van luieren en Landfchappen nog

heden in de Kabinetten van groote Heeren pronken , en met vermaak

beichouwd worden. Onder dezelven ftaat altoos de naam van Frans

Röfel van Rofenhof.

Deze Frans Röfel was de echte G/ootvader van onzen Augujl Johan

Röfel. Hy liet twee Zoonen na, Pius en Wilhelm^ benevens twee

Dochters. De oudtle dezer Broeders, Pius Röfef wierd een Plaatfny-

der en Glasfch'.lder. Hy trouwde in den jaare 1699. met Juffr. Urfnla

Catharina Schdll , Dochter van den Procureur des Stadsgerichts te Neu-

renberg ; en dezen zyn de waardige Ouderen van onzen beroemden Kon-
fte-

* Deze Frans Röfel was, in 't jaar 1Ö2S, den 2. Auguüus, te Wenen gebooren. In 't jaar

16 n leerae iiy re Neurenberg, bv Paul Kolb , den Üudem , het fchilderen, en üierf

eindclyk, na herhaalde reizen naaf Wenen, Hamburg, Hollanden Saxen ged:;an ce

hebben, te Neurenberg den 6. November óe< jiais 1700. De Doorl KeurvorRen van

Trier , Mentz en feyeren, (chattetlen ?yne konft zeer hoojj ; zelfs bcTchonk hem de

Hertog van Beyeraii Sigismund Albrechty liiITcbop van Freijingen, met eenen Gouden
Güdcnlcpenping.



m
flenaar. — /F/Z/j^/w*, de jongde, een halve Broeder van Phis^ oeffende
de Schilderkonfl: ; en deze is naderhand de Leermeefter geweeft van on-
zen Juguft ^ohan Rö/èl 'm die konft,- gelyk vervolgens nader bij'ken zal.

De voornoemde Pius Röfel wierd door haare Vorftel. Doorl. Augujla
Dorothea, tt en regeerende Vorftin van yimjladt-Scbwartzenburg^ eii

gebooren Hertogin van Bnmszvyk - Ltwenburg , te Arnftadt ontbooden,
en vervolgens tot Slotvoogd van haaren Auguflenhurg ^ naby Arnfladt
gelegen , aangefleld. Hier ter plaatze nu zag onze Auguji Johan Röfel
in 't jaar 1705. den 30 Maart, als het derde Kind zyner Ouderen, het
eerfte daglicht;, en had de eer, dat bovengemelde Vorftin, vergezeld
van andere voornaame Doopgetuigen , hem zelve ten Doop hield. Ee-
nigen tyd daarna geraakte zjn Vader Pius , als Kamerdienaar, by den
Gemaal dier Vorllinne, Anthony Gunther^ den regeerenden Vorft van
Arnftadt^ in dienft; en 't leed niet lange of hy wierd, door hem, tot
Opzichter der Bcrgvverken, te Goldjlall, by Breitenbach, in het Thu-
ringer - Woud aangefteld.

Vermits nu deze Pu/s Röfel voorts geduurig meer op het platte Land
dan in de Steden woonde, kon hy zyne Kinderen niet, naar zyn wenfch'
in de Schooien laaten onderwyzen; en moeft dienvolgens dit onderwys
op zich neemen. In de uitvocringe daarvan verzuimde hy niets om
zyn Krooft in de Chriltenleer, het leezen, fchryven, tekenen en ande-
re nutte Weetenfchappen , naar zyn vermogen , te onderwyzen ,• waar

' toe zyn derde Zoon , Augiift Johan , boven de anderen , eene byzondere
neiging liet blyken. Na verloop van 4 jaaren , wierd onze Pit/s Röfel
weder naar Arnfladt te rug geroepen , en aldaar in zyn voorig ampt ge-
field; doch na den dood van dien DoorL Vorft, en de verandering- der
Regeering, geheel van allen dienft verftoken. Deze omftandigheid viel
hem, by een aantal van 6 tot 8 Kinderen, buitengemeen hard. Hy bleef
voorts, tot aan het einde zyns Levens, buiten dienft, en zonder inkom-
flen ; waar door hy niet alleen ten uiterfte in zyn Vermogen verzwakte
maar ook in eene naare droefgeeftigheid verviel, welke de oorfprong van
eene langduurige en uitteerende ziekte was. In dezen bedroefden toe-
ftand had hy nog het geluk , dat de Doorl. Vorftinne Weduwe zyne
twee oudfte Zoonen op Anguflenburg by zich nam. De oudfte leerde
aldaar de Hofdienften, kwam naderhand in Koningl. Deenfchen dienft •

2 - wiera

* Deze Wilhelm Rofel wa^' een be-oemd Dieren -en Fr^/fo- Schilder. Hv bevond zich
den meelten tyd op het Laad by dezen of genen Edelman j en fuerf ten laatfte té
^i£f,/i?t/rg ongehuwd,

/



IV

wierd eindelyk Slotvoogd vaii Schanderbiirg 'm 'Jutland , en ftierf ook

aldaar in 't jaar 1743.

Onze Juguft Johan , het Peetekind van de Doorl. Vorftin , was toen

niet ouder dan 13 jaaren, en bygevolg nog te jong , om zich tot eene

zekere koftwinning te bepaalen: derhalve wilde zyne Doorl. Peetemoe-

der hem nog 4 jaaren , by haar , aan 't Hof houden , en hem , in allerhan-

de tot zyn toekomend geluk noodige Weetenfchappen , laaten onderwy-

zen. Intuflchen kwam zyn Oom , Wilhelm Röjel^ de bovengenoemde

Dieren -en //-^j-co - Schilder van Merfcburg, om zynen zieken Broeder in

Arnjladt te bezoeken ; en doordien hy in zynen jongen Neef eene byzon-

dcrc vaardigheid van Geeft en natuurlyke gaaven befpeurde , befloot hy

onzen Aiiguji Johan, met toeftemming zyner Doorl. Peet -Vorftin,

mede te ncemen, en hem in de Schilderkonft te onderwyzen*. Hier-

door kwam hy in 't jaar 1720. ook aan 't Hof te Mcrfeburg; en zyn

zwakke en zieke Vader toonde hem toen nog eene proeve van zyne Va-

derlyke Liefde , door hem een uur verre uitgeleide te doen ; waarna hy

hem ten laatften met zulk een hartlyk Gefchenk begiftigde, dat hy het

al zyn Leven voor ongemeen koftbaar gehouden , en ook tot het einde

zyner dagen bewaard heeft. De vreeze Gods, zeide deze liefderyke

Vader tot hem, is het heginzel der IVysheid. Houd geduurende uw gant-

fche Leven God voor oogen. Al ivat gy wilt , dat u de Menjchen doen ,

doet hun desgelyks. Hierop gaf hy hem zynen Vaderlj'ken zegen , en

,

met traanende oogen, den laatften aflcheid - kufch ; beveelende hem ver-

der in de magtige V^oorzienigheid des Allerhoogften. Deze vermaaning

enze2;cn nu was al het Gefchenk, waarmede de trouwe Vader hem be-

giftigen konde, alzo hy zelf aan tydelyke goederen gebrek had; en dit

was ook de laatftemaal dat hy dien lieven Vader gezien heeft: want deze

ftierf na 2 jaaren te Oherndorjfhy Augufienburg, en liet eene anne be-

droefcle Weduwe na, met 6" meerendeels nog jonge kinderen; weshalve

zv, zich , met zo veele Schaapen , hulp -en troollloos ziende , het befluit

nam om met dezelven ,
( behalven onzen Auguji Johan en zynen oudften

Broeder ,
) naar Neurenberg , by haare Bloedverwanten , te gaan ; alwaar

ze in den jaai'e 1742. ftierf.

Middelerwyl had onze Röfel 4 jaaren met het Iceren fchilderen by zyn
Oom

* 'Er zvn nog werklyk verfcheiden Aanmerkingen en Afbeeldingen van Vogelen en

Infcftcn welken onze R'ófel m zvneLeerjaaren by zynen Oom //'ztóeZm gemaakt heeft,

voorhanden. Hier uit is atWnccmen, dat zyne gedachten toen reeds op de Inleden

gevallen zyn.



Oom doorgebragt; bintien welken korten tyd hy nochtans in deze konft
weinig had konnen vorderen. Na verloop van dien tyd , naamlyk in 'c

jaar 1724, liet zyne Gebiedfter, de Voritin v^w Amfladt ^ hem, door
haaren Opperhofmeefter , den Heer Baron van Kronigflein ^ weder te
rug roepen naar Augiijhnhurg. Men vleide hem wel met de aangenaame
hoop, dat hy naar de grootile Schilderfchoole , ik meene naar Italië^ zou
gezonden worden: dan deze reize wierd geduurig en zo lang uit^efleld
dat hy 'er zelve aan twyffelde, of het wel ooit gefchieden zou. '^In die
omftandigheden verzocht hy een reisje naar Nturenberg te mogen doen •

waartoe hem deels de liefde tot zyne JMoeder, en Bloedverwantten deels
ook de roem der in die Stad bloeiende Academie der Konllen, aanlei-
ding gaf Zyn verzoek hem genadig toegeftaan zynde , vertrok hy in
den jaare 1725. derwaarts. Naauwlyks hier aangeland z.ynde, was hv
ten eerften bedacht, om toegang te verkrygen by den beroemden Heer
"^ohan Daniël Preisier ^ in dien tj^d Dire&eur der Schilder- Acaden-ue-
het welk hem ook fpoedig gelukte. Hy oeffende zich onder 't' bellier
van dezen \'oortretIelyken Konftenaar , als Medelid dezer Academie
een geruimen tyd in het tekenen naar de Nacuur of het Leven.' Doch
toen hy de Schilderyen van eenen Preisier ^ Scbusier , en andere 'beroem-
de Konflenaars ,

gezien had , begon hy al zyn Werk als niets waardig
daar by te fchatten, en twyffelde zeer, of hy, met het gene hy by zyii
Oom geleerd had , wel zou konnen voortkomen. Derhalve liet hy hec
Schilderen met Olieverwe vaaren ; en beproefde in hoe ven-e hem het
Graveeren of Plaatfnyden , en het fchilderen in Miniatuur

, of met Wa-
•terverwe, gelukken zou; te meer, om dat hy zich met dit laatlte in
Saxen reets veele Begunftigers gemaakt, en 'er goed voordeel van ge-
trokken had; H-hoon hy in g^^n van beiden te \'ooren een genoe'Jzaam
of gefchikt onderwys genooten mogte hebben. Maar zjne goede 'Na-
tuurlyke gaaven kwamen hem, in plaacs van een Leermeefler daar in
te ftade; en zyne ondernecming viel zo gunftig voor hem uit,' dat hy
inzonderheid met Z5'n Radeeren en Plaatfnyden , zo veel won ,'

dat hy

'

boven het benoodigde tot zyn onderhoud, eerlang een reisje 'naar De-
mmarken bekofligen konde: waartoe Vrouw Geyersberg , zyns Moeders
Zufter, diestyds Kamervrouw by den toenmaaligen Kroonprins, na-
derhand Koning Chrijliaan den VI , hem zekerlyk door Brieven aanlei-
ding zal gegeeven hebben. Hy begaf zich dan in 't begin van Jiwy des
jaars 1726. op reis, zynen WQg voor eerft op Lubek neemende; van
waar hy , na 8 dagen veitoevens , te Travemunde op een Dcenlch Vaartuig

* ' 3 . lliap-
* *
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ftapte; dat hem binnen 36 uuren gelukkig te Koppenhage deed annlandeii.

Onze Röjel was hier maar weinig tyds geweeil: , of ontving van zyne

Koningl. Hoogh., den Kroonprins , het genadig bericht, dat hy op het

Prinfenhof zyne Wooning, en te gelyk de eer hebben zoude, van voor

de Kroonprinfes te werken. Menigmaalen gaven hunne KoningL Hoog-
heden hem de eer , van by hem in zyn Schildervertrek te komen , en

aanfchouwers van zynen vlytigen en fraaien Arbeid te weezen. Wanneer
zy naar 't Luilflot Hirfchholm vertrokken, moeft hymede, zelfs ging

de gunft van deze hooge Perfonadiën zo verre, dat ze verklaarden,

hem voor al zyn leven aan 't Hof te willen houden , en voor zyn onder-

houd te zullen zorgen. Dan , fchoon hy deze Koninglyke aanbieding

met veel ecrbieds erkende, zo dreef hem nochtans de begeerte, om
vreemde Landen te bezien, en nog volmaakter in zyne konft te worden,

al te fterk aan tot verdere reizen , om zich aan dat Hof te verbinden,

Daarby kwam ook eene zekere ontmoeting , welke hy hier had , en die

hem byna het Leven gekoft zou hebben. Een dolle en moordzuch-

tige Deenfche Matroos, naamlyk, viel hem, met een blank Mes in de

hand , zo onvoorziens en fnel op het Lyf , dat hy zich naauwlyks ver-

weeren konde; en maar even zo veel tyds hadde,als 'er noodig was om
jn 't huis van een Vriend te vluchten , en dus het gevaar te ontwyken.

Hy verzogt des , na dat hy 2 jaaren in Denemarken doorgebragt had

,

van hunne Koningl. Hoogheden verlof, om zyn voorgenomen befluit

,

van verder te reizen , werkftellig te mogen maaken. Dit verzoek wierd

hem genadig toegeftaan, mits dat hy een bekwaam perfoon, in zyne

plaats , bezorgde. Zulks gelukte hem ; hy vond een bekwaamen en wak-

keren Duitfcher , die hem , tot genoegen hunner Koningl. Hoogheden

,

opvolgde. De Kroonprins befchonk hem daarop niet alleen met een

ruimen reispenning, maar vereerde hem ook met een eigenhandig onder-

tekenden vR^fowwö;;<!/ö//^- of Aanpryzings - brief, die in 't Latyn opge-

fleld was , en waarin hy , als Kroonprins van Denemarken enz. allen en

een iegel.N'k, zo van hoogen als laagen ftaat, beveelt dezen Augujl Jo-

han Röfel , by hem hooggeagt, als een bekwaam Miniatuur - Schilder en

Plaatfnyder, alleszins op zyne reistogten door hunne gev/eften, gocd-

gunftig ie behandelen. Toen het vertrek van den Heer Röfel valigelleld

was, lagen 'er twee Schepen zeüvaardig, om over de Ooftzee naar Lii-

bek ta ïlevenen Hy begaf zich op het eene: dan de Wind was hem
voor ditmaal zo gunftig niet a's dezelve op de reize derwaarts geweeft

was. Een hevige ftorm noodzaakte beide de Schepen tot tweemaal toe

%9
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ten!!^ te keeren; zo dat het gene, waar op onze Rö/èl zich bevond,
tcllccns tot aan 't Eiland yllmak gedreeven vvierd; dan het andere verloo-
ren zy den tweedenmaal reets uit het oog. Wanneer zy nu ten dcrden-
maale met half wind van daar uit liepen , en ter oorzaake van dien ftorm
4 dagen op Zee gelaveerd hadden , wierden zy anderwerf genoodzaakt
het Eiland y^mak op te zoeken. Na de wederuiüooping , zagen zy nu
en dan de vlag van het andere Schip boven de baaren der Zee uitfteeken

;

en konden derhalven niet anders vermoeden , dan dat het hier of daar
op eene bank gefbooten, en verbryzeld was. Op dit droevige gezicht
befloot onze Röfei zyne reis liever over Hamburg te neemen. Ingevolge
hier van ging hy, weder te Koppenhage gekomen z>nde, van daar met
de Poft over de groote Belt door Finland , en over de kleine Bek door
het Holfteinfche , naar Altona^ en van daar naar Hamburg. Hier zynde
was zyn oogmerk eene reize naar Holland ,oï n^siï Italië te onderneemen;
maar eene hevige ziekte, die het begin van eene koorts fcheen te zyn,
doch eerlang met een flerk Neusbloeden overging; mitsgaders het ge-
rucht, dat 'er in de laatfte Landitreek eene befmetl}ke ziekte heerlchte,
leidde hem tot andere gedachten.

Geduurende zyn verblyf te Hamburg kreeg hy kennis aan een Lief-
hebber der Natuurkunde, die hem het prachtige Werk der hifeften van
MejulTr. M e r i a n * vertoonde. Hy vond 'er zo veel vermaaks in , dat
hy van dien tyd af befloote, zich alleen op de hifeften toe te leggen, en
een Werk te vervaardigen , in 't welk hy dezelven zo natuurlyk naar 't

leven gekoleurd , als het immers mogelyk was , door den druk gemeen
zqude maaken.
Na dat hy zich omtrent 4 weeken te Hamburg hadde opgehouden

,

befloot hy weder naar Neurenberg te rug te keeren. Hy begaf zich van

Ham'

• Ter onderrichtinge van hun, wien veelligc de Levensomflandigheden van MejufFr.
de Graaf , ge-i^ooren Merian, minder bekend zyn, k.-'n het volgende dienen.
Zy wa«> te Frankfort aan den Main gebooren. Haar Vader was de beroemde Plaac-

fnyder Mattbys Merian, de Oude; doch zy verloor hem, toen zy naauwlyks het vier-
de jaar haares levens bereikt had. Haar vSciefvader, een voortreffelyk Schilder, Mo-
rell genaamd, onderwees haar in het tekenen, miniatuurfchiideren en graveeren , of

, plaatfnyden. Zy trouwde in Frankfort met den beoemden Neurenbergfchen Schilder,
Joban Ancireas Graaf; ging met hem naa>- Neurenberg; en gaf aldaar haar Werk van
de Europifche Infeften in 't licht. In 't ja^r t6'A^. ging zy weder naar Frankfort;
verliet eindelyk, uit een zonderlingen eigenzin, haar Man; en begaf zich van üaar,
methaave Moeder en t^vee Zulters, naar Holland, of eigenlyk Weftvrieland , onder
de Labadijlifcbe of e genlyk zogenaamde Broeder -en Z'.:fl:er- Gemeente. In 't jaar 1Ó99,
Vertrok zy naar Surinamen, en kwqm in 't jaar 1701. te rug. Zy gaf vervolgens haar
prachtig Werk van <1q Surinaamjcbe InJeQen uici en-fticrf in 't jaar 1706,
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Hamburg op weg, met den reizenden Bode, en moefl allerhande onge-

makken op deze reize uitftaan. Eene ongewoone en diepe Sneeuw had

den weg door 't Hartswoud dermaaten bedekt, dat de Poftwagen 'er ge-

noegzaam als in begraaven wierd , en niet verder voortkomen konde. In

dien toeftand moefl hy een gantfchen nacht, in de grootfte koude en

fneeuw, onder den blooten Hemel, doorbrengen, tot dat 'er hulp te

krygen was; waarvan hy, geheel verftyfd, zieklyk en half bevrooren

geworden zynde , door zyn geheele Leven de Naween gedraagen heeft.

Dan de machtige hand Gods , die hem reets zo lang bewaard had , bragt

hem eindelyk in September des jaars 1 728. gelukkig te Neurenberg.

Hier vervolgde hy weder zjne Graveerkonft en 'tMiniatuurfchilderen

,

gelyk te vooren. Met deze laatfte konft verwierf hy wel dra zo veel

roems , dat hy niet alleen de voomaamlte Perfonadiën in en omtrent

Neurenberg , maar ook Voiilen , Graaven en andere , daar door trekken-

de, doorluchtige Vreemdelingen, voor eene ruime betaaling, Porti'et-

teerde. Ondertufichen verzuimde hy echter niet , zyne natuurlyke

drift tot de hifeden te volgen; dezelven vlytig te onderzoeken; en zyn

voorheen genomen befluit daadlyk in 't werk te ftellen.

Na dat hy nu indiervoege eenige jaaren doorgebragt had , befloot hy
beftendig te Neurenberg te blyven. Derhalve verzocht hy by de hooge

Overigheid om het Burgerrecht, 't geen hem vergund wierd. Vervol-

gens fpeelden zyne gedachten op eene Echtgenoote ; en na verloop van

eenigen tyd viel zyne keuze op Elizabeth Maria , Dochter van Micbaël

Bertrams Rofa, een vermaard Chirurgyn; met welke hy zyn Huwlyk
voltrok op den 3. Juny des jaars 1737.

By deze zyne Echtgenoote vei*wekte hy 5 Zoons en 2 Dochters ; van

welken de eene Dochter, thans myne Echtgenoote, en 2 Zoons, Pau-

lus en Chrifioph Johan^ nog inleven zyn; welken ik hartlyk toewenfche,

dat ze de goede hoop, die zy thans laaten blyken, mogen vervullen; zo

dat ze eens wylen himnen Vader, in Konft en Roem, evenaaren!

Na dit Trouwverbond van den Heer Röfel, wierd zyne neiging, om
de Natuur en Eigenfchappen der Infeélen te onderzoeken , van dag tot

dag grooter; en derhalve begon hy ook zyn voorneemen allengskens

meer bekend te maaken : dan hy verwierf zo terftond geen algemcene

goedkeuring. Hy vond veele cegenftreevers , die hem allerleie zwaarig-

heden opperden. Veele Geeft -en Waereldlyke, geleerde en ongeleerde

perfoonen, hielden zyn ontwerp voor onnut, ja voor een harffenfchim

,

^n wilden hem wys maaken, dat hy den tyd, dien hy daar aan bcftcede,

on?
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onnut verflyten zou. Zy vielen hem hevig aan ; en poogden hem , door
allerhande emftige voorflellingen ^'an zyn oogmerk af te houden; als

naamlyk , dat hy den edelen tyd uitkoopen , en niet befteeden zou aan
zodanige fchadelyke en afïchuwelyke Schepzelen, die buiten twyffèl
hunnen oorfprong niet van den goeden Schepper, maar veeleer van den
vj'and alles goeds hadden; dat hy toch toe zou zien, om aan zyneEcht-
genoote, langs dien weg, geene onnoodige en onverantwoordelyke be-
kommering te veroorzaaken ; men beweerde, dat hy, dus doende, zyn
hem van God gefchonken vennogen , gantfchlyk tot eene onnutte be-
zigheid misbruyken zou , en wat dies meer is. Onder deze waren 'er

ook, welken zyn voorneemen alleen uit dien hoofde veroordeelden,
dat hy niet geftudeerd, geene andere dan zyn Moederfpraak geleerd
had ; en dat hy derhalve van de daartoe vereifchte Boeken niet voorzien
ware: zyfteldenhem, om deze reden, de geheele zaak voor, als een
onmogelyk Werk , waartoe hy volftrekt niet bekwaam was. Maar alle

deze voorftellingen en ontraadingen waren niet vermogend, hem van
zyn opzet aftehouden. Met ter zyde ftellinge van alle de bovenge-
noemde bedenkingen , was hy , ten opzichte vm de laatfle, van oordeel,
dat het groote Boek der Natuure genoegzaam in ftaat ware, om 't ver-
lies van alle andere te vergoeden ; en dat de eigen Ondervinding hem zo
wel j ja miflchien beter dan de Boeken , de grondwaarheden der Schep-
zelen zoude leeren. Hier op ging hy, zo veel als zyne andere bezighe-
den hem zulks toelieten , voort met het verzamelen Van Infeólen: waar-
toe hy, bch:ilve door veele andere Liefhebbers en Begunftigers van zyn
Werk, door wylen den Heer Holraad Jujlus Jacob van Hagen ^ onop-
houdelyk aangefpoord en opgewekt wicrd; als welken uit zyne verftan-
dige gefprekken, en grondige oordeelkunde, zeer wel bemerkten , dat
hy tot zodanig eene bezigheid als geboorcn ware.

Naar maate dat hy 'er zich meer in oeffende, groeide ooli flreeds zyne
zucht voor dit fcuk; 't welk zyn vljt en opmerkzaamheid deed toenee-
men. De aangenaame Lente -en Zomerdagen, ^narin de Lifedcn hun
Winterverblyf verlaaten , waren hem een gewenfchte Oogfttyd , om de-
ze, voor veele duizend onkundige Menfchen verachtcl^ke Schepzelen,
op te zoeken ; naar huis te brengen ; van 't Ei af op te kweeken ; als

Rupfen te voeden; als Poppen te bewaaren; en als Papilions, of Vlin-
ders, in z\ne Verzameling te plaatzen. Nu was hy opmerkzaam, ten
opzichte hunner wonderbaare Verandering; dan ontleedde hy dezelvcn

,

i)\\-i hunnen konltigen arbeid, of om de wyze hunner voortteelinee te
^ 1' 4>

ont-



ontdekken; tufTchen beide hield liy zich bezig, met zyne Infeften, on-

der hunne behoorlyke Clafle te brengen, en door zyn vlytig' Penfeel af

te maaien *. De nog voorhanden zynde oorfpronglyke Afbeeldingen f,

zyn de duidelykfte , ja ik durf zeggen , de onftervelyke getuigeniffen

,

van zynen onvermoeiden vlyt; en verdienen wel eene plaats in de koft-

baarfte Kabinetten.

Te midden van deze rocmwaardige bezigheid , verzuimde hy echter

zyn andere Werk geenzins ; hy had nog boven dien het geluk en geduld

,

om verfcheiden voomaame perfoonen in de Teken -Schilder -en JVIinia-

tuurkunde te onderwyzcn. En dit alles verdikte even min zynen yver,

om in de uitvorfching der Natuurlyke Waarheden fteeds grooter vorde-

ringen te maaken. Uit dien hoofde verzuimde hy ook niet, fchoon hy

nu^'reets 2 jaaren gehuwd , en deswege te meer aan zyne geregelde be-

zi^'heden verbonden was , zich met grooten lult en begeerte te oelfenen

,

in'de voortreffelyke Hoogduitfche Voorleezingen van den Heer Profes-

for jidelbulner ,
(naderhand geacht openbaar Leeraar der Wiskundige

Weetenfchappen op de Hooge Schoole te Altorf\) over Derhams
Godkerende Natuurkunde.

Door dit alles maakte hy rocmwaardige Voorbereidingen tot de Wer-

ken , welken hy in 't vervolg der Waereld onder 't oog zocht te brengen

;

waarmede hy nu in 't kort een begin ftond te maaken. 't Was wel zo,

dat 'er nog al eenige zwaarigheden in hem opkwamen ; onder welken het

gebrek aan Akademifche Studiën , aan Boeken , en zyne weinige kennis

in vreemde Taaien ,
geene van de minfte was. Niet minder verdroot

het hem, dat zommigen, met welken hy tot hier toe geraadpleegd had,

"een behaagen fchiepen in zyne \\'aarneemingen en Gevoelens. Dan de

ftandvaftigheid van zyn opzet ,
gefterkt door de toegenegenheid van et-

lyke Geleerden en voornaame Beguniligers , overwon eindelyk alle deze

twyffelingen. Hy ging dan voort op zyn eens genomen befluit; en be-

gon zyne Waarneemingen eigenhandig in 't koper te graveeren , en der-

zel-

* De Heer Röfd heeft met derzelver vervaardiging dikwerf veele dagen en weeken,
ia zomtyds gantlche maanden , dcorgebragc ; waar van de Afbeeldingen der Springk-

haanen, der Rivier-Kreeften, en inzonderheid der Padden en Vorfchen, een klaar

bevvys opleveren.

f Dezelven beftaan , in de 4. Doelen van de Hidorie der Infeften, in meer dan 300
Plaaten, in Quarco; en het prachtig Werk der Padden en Vorfchen vervat 28 Piaaten

in Mediaan Folio, op Hollandfch papier gedrukt: ze wierden door wylen den Kon-
flenaar billyk jooo florynen waardig gelchat.
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ielver Uitgave te verhaaden. Hy fpaarde noch koften noch vlyt, om
alles in eene goede orde te brengen ; omftandig te befchryven ; en de
befchryving telkens , voor de Uitgave, dooreen verftandig en deskun-
dig Man te laaten nazien. Hy vervolgde zulks tot aan den derden Ge-
leerden ; onder welken de in zyne Werken zo menigmaal geroemde Heer
Dr. George Leonard Hutb * hem het langfte , naamlyk van 't jaar 1 745.
tot aan zyn Dood 1759. onöphoudelyk en met groote genegenheid,'
daarin behulpzaam geweeft is.

Hoewel nu alle de in zyne Werken voorkomende Waarneemingen

,

als mede de verdeeling der Infeéten in zekere Claflen , en derzelver Be-
fchryving, hem alleen met recht zyn toeteëigenen , fchaamde onze Heer
/^óy^/ zich nochtans niet, van tot roem van wjlen den Heer Dr. Hutb
te getuigen f , dat dezelve zyne gefchreeven Opftellen in eene betere orde
gefchikt, en met veele ten bewyze, of ter ophelderinge dienende plaat-
zen , uit Latynfche , Engelfche en Franfche Schryvers , verrykt hebbe.
Niet minder had hy ook veele vereifchte handgreepen , in de Ondeed-
jcunde der kleine Schepzelen, aan dien vermaarden Geleerden te dan-
ken. In den jaare 1 740. begon hy met de Uitgave van 't Eerfte Deel
zyner Hiftorie der Infeften tf- De eerfte afgifte beftond uit eene enke-
le, naar 't Leven afgezette, of gekoleurde , koperen Plaat, benevens
derzelver Befchryving. Hy verlangde zeer te vemeemen, met welke
goed - of afkeuring dezelve ontvangen zoude worden. De goedkeuring
was zo groot , dat hy geene reden hadde , om aan een verder goed ge-
volg te twyffelen. Zulks moedigde hem aan , om zynen arbeid voort te
zetten ; en uit dien hoofde gaf hy vervolgens alle maanden 2 Plaaten met
de behüorlyke Befchryving uit.

* * * 2 Doch

Het is zeer te bcklaa.^en , dat deze zo voortrcfFelyk-e Genees - en Natuurkundige Heer
der Geleerde Waereld, door een vroegtydigen Dood, rtaamlyk op den 25 February
des jaars 17Ó1, ontrukt is.

f Genoegzaam in ieder Voorrede van de 3 Eerfte Deeicn dezer Hiftorie der Infeflen
bekent de Heer Köjtl ronduit, hoe veel hy aan den viyt van den Heer Dr. Huth ver-
plicht zy.

tt Behalve deze Hiftorie der Infeflen, was de Heer Kèfel ook voorneemens, eene
naauwkeurige Afbeelding en *müandige Belchryving der Fageltn van ons Land uit
te geeven. Hy zou 'er ooi: een begin mede gemaakt hebben, byildien de Heer Frifch
te Berlyn , die in 'c jaar \T}fi. zodanig een Werk uitgaf, en naderhand de Heer Paftor
3". H. 'Aorn^ door de BefGhryving der Vogelen in zyne Pttiiio-Tbeologia, hem. daarin
niet voorgekomen waren.
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Doch de Nyd , die doorgaans alle roemruchtige Ondemeemingen op

de hielen treedt , zat ook hierby niet ftil. Dezelve zaaide haar zaad in

de harsfenen van allerleie misguniligc en neuswyze koppen, welken

deels mondeling, deels door gelchriften , deze en gene onwaarheden

van zyn Werk verfpreiden, en 'er veel aan wiiten te bedillen; houdende

daarbv ftaande dat de Ichikking van het Werk , de daarin voorkomende

Waarneemingen , en de Beiehryvingen niet van hem , maar van anderen

waren. Maar dewyl hy voor zichzelven van het tegendeel bewuft was

,

liet hy die verwaande Eigenzinnigen , zo lang kakelen en fchryven , tot

dat ze eindelyk van het tegendeel overtuigd, en des lafterens moede,

geheel ilille zweegen.

Aan de andere zyde vond hy, hoe langs hoe meer, Liefhebbers, die

hem' tot het voortzetten van zyn Werk aanlpoorden. Hy volgde dezer

raadgeeving, en had eindelyk het geluk, dat zyne bladswyze afgifte den

meeden behaagden. De Heer Dr. Brjne te Dantzig was één der eerften

,

die in een Brief aan den hier woonenden Hofraad en Dr. Treiv zyn ge-

noegen over dit Werk te kennen gaf: en hierop volgde eerlang de goed-

keuring van den Heer Paftor Muller^ te Reinsdorf; waarby voorts, tot

lof van den Autheur , kwam, een menigte van Gedichten, zo van den

vermaarden Brokes, als den Paftor LeJJer , en honderd andere Begunfti-

gers. f Wy hebben 'er in de Voorrede van het Tweede Deel een ftaaltje

van gegeeven.

J

Na dat hy begonnen had de Infeflen naauwkeurig te onderzoeken

,

befpeurde hy wel dra, dat hem Vergrootglazen nodig waren. Dewjl

hy nu toen reeds kennis had aan den Profeiïbr Dobbelmeyer , een be-

roemden Wiskonftenaar, zo klaagde hy by dezen zyncn nood; en die

Heer had daarop de goedheid van zelfhem het flypen dier Glazen te leeren

;

geevendehem ten dien einde zyn eigen Slypwerktuig, benevens de daar-

toe behoorende fchotelen, ten gebruike; ontvouwende hem tevens gul-

hartig de rechte manier, om zodanige Glazen te vervaardigen.

Door dit goedgunrtig ondcrwys bragt hy het in korten tyd zo verre,

dat hy allerhande Iborten van Vergrootglazen , die hem dienftig waren ,.

konde flypen. Zelfs vervaardigde hy een zogenaamd Zonne-Microskoop^

( welks werking toen in Neurenberg nog onbekend was
, ) hoewel niet

met een Metaalen Spiegel , zo als het nu gemaakt wordt , maar volgens

de Afbeelding in de Hoilandiche befchryving van Hendrik Baker. Dit

Werktuig ,
gelukkig door hem voltooid , was hem vervolgens , by zyne

waarneemingen, van zo veel dienil als hetbclte van het Engellche maak-
zel:
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Zei: waarom hy ook menigwerf van biiitenlandfche Liefhebbers verzocht
wierd, om 'er ééii voor hun te manken. Het Glasfiypen fcheen heai
daarenboven, ten opzichte van het Imertlj'k Podegra", waardoor hv nu
en dan wierd aangevallen , eene zeer dienitige beweeging te zj-n. Voorts
was hy dcsniettegenflaande nooit ledig; en als de kwaal flegcs zo verre
over was, dat hy gaan konde, ging hy, des Zomers, alle Weeken twee
of driemaal, met eenige goede Vrienden, naar 't Veld,' en naar de 13os-
fchen, om nieuwe ïnlèden op te zoeken. Dezelven dan t'huis o-ebra-^t

hebbende, was zyn eerlte Werk die aftebeeiden; voorts dezelven 'te
voeden, en hen door alle Veranderingen heen gade te liaan, om het
geen hy 'er merkwaardig aan belpeurde op te tekenen. Zelfs bragt hy ,,

om die reden , zomtyds veele dagen en nachten , by dezen of^omen
voornaamen Begunfbiger , op het Land door. Zommigen hunner^ had-
den zulk een welgevallen in zyn vernuft en bekwaamheid, dat ze hem
de eer aandeeden , van hem verfcheiden voornaame Gezelfchappen te
doen by te woonen: dan met dit alles verzuimde hy evenwel "eene
gunftige gelegenheid tot het opzoeken van nieuwe Lifèólen.
Dus deelde Röfel in de achting en vriendfchap van voornaame Heeren •

en even zo erlangde hy de gunftige toegenegenheid van groote Geleerden!
Inzonderheid is het goede hart der Heeren Hofraaden Neulmrv en van
Hagen ^ tehemwaards, door die beiden , op Obernburg, niet verre van
Neurenberg , betoond , niet genoeg te roemen ; als aan welken hy niet
alleen veele nieuw ontdekte Ruplën , maar ook , inzonderheid aan den
laatften , de kennis van het daadlyk beftaan der Polypen , te danken had.
Voorts genoot hy de eer, by den laatllgemelden Hofraad van Hagen\
zomtyds de waarneeming van aanmerkel}ke Zons - en Maansverdmrte-
ringen (ofEclipfen) by te woonen.
Toen 'er in 't jaar 1744. een ongemeen groote Comeet voor onze 00-

gen aan 't luchtgewelf verfcheen , liet de Profelfor Dobbelmeyer hem
denzelven op den 6 January van dat jaar befchouwen. Vermits nu de
Heer Röfel altoos een zeer onduidelyk en gebreklyk begrip van die foort
van Sterren bezeten had , was hy verheugd , de gelegenheid te hebben

,

van nu eens zelf een Comeet in 't groote Boek der Natuur te konneii
befchouwen. Zyne begeerte om de grond- oorzaak van alle Natuurlyke
dingen te weeten , deed ook in dit geval geen gering nadenken in hem
ontftaan. Zjn oog had naauwlyks deze prachtige Sterre en haaren Staart
ontdekt, of hy kreeg 'er gantfch andere gedachten van, dan die genen,
welken de oorzaak van den Staart niet in 't licht van de Sterre zelve

3 maar



tnaar in dat vmi de Zonne gezocht hadden*. Gemerkt iiu deze Comeet,

Vim 't begin van Jnnuary tot in de maand Maart , te zien was , befchouw-

de hy denzelven geftadig met veel opmerking ; en zo menigmaal als hy
*er eenige verandering aan befpeurde , maalde hy deszelfs gedaante met

groote oplettenheid ten naauwkeurigfte af. Ook nam hy het befluit,

om zyn gevoelen over 't licht van den Comeet , en de waare gefteltenis-

van zynen Staart , met verfcheiden Afbeeldingen en grondige proefnee-

mingen opgehelderd , in een Traktaatje uit te geeven. Hy liet ten dien

einde eene enkele Koperen Plaat vervaardigen \ en zou de Uitgave wel

dra bevorderd hebben ; ingevalle zyn kort daarop volgende Dood zulks

niet verhinderd hadde f-

Het onderzoek der Vorfchen , Padden , Hagediffen , en van den Sala-

mander, heeft den Heer i^ö/^/ insgelyks eene nagenoeg onbefchryvelyke

moeite gekoft. Menigmaal ontzag hy de koudfte Poelen, MoeralTen

en andere ftilflaande Wateren niet; om, met de grootfte begeerte en

veel gedulds , hunne gefchooten kuit op te zoeken. Dan de gevolgen

van dit naauwkeurig nafpooren en zoeken , waren eerft een pynlyk voet-

euvel, dat eindelyk op eene gevaarlyke Beroerte uitliep. Om de manier

der voortteelingc dezer Dieren te ontdekken , bragt hy zomtyds dagen

en nachten zonder flaapen door, en bleef 'er ftipt by zitten. Groodyks

was hy verheugd , wanneer hy waarnam 't gene hy lang opmerkzaam ge-

zocht had. In de ondeeding en 't onderzoek dezer Dieren volgde hy

gemeenlyk de handelwyze van Siuammerdam; en befteedde ongeloove-

iyk veel moeite, om dezelven door alle veranderingen, welken zy on-

dergingen , met koleuren aftebeelden.

Hy maakte met derzelver Hiftorifche befchryving een begin in 't jaar

1750. De eerfte, en dus ook alle de volgende Uitgaven, tot het einde

toe hadden het geluk , van den Liefhebberen buiten gemeen te behaa-

gen'; niet alleen om de uitvoerige en wel opgefteldeBefchryvinge, maar

ook wel inzonderheid om de pmchtige en keurlyke Afbeeldingen. De
Tvtel van dit aanzienlyk en nagenoeg, mag ik zeggen, onverbeterlyk

'
, Werk,

* De Heer Kofel fchreef ook de oorzaak van den vStaart wel aan de Zon toe , doch al-

leen in zo verre, als dezelve, door het fterker licht der Zonne, verfcheiden geftal-

ten verkreeg ; maar hcc vuurige van den Staort oordeelde hy herkomftig van 't ej^en

vuur en licht van den Comeet ; noemende daarom zodanig een Staart, de Scbadwaj

Hian den Comeet.

t Veelligt zal ik rog eens de eer hebben, den Liefhebberen der Stcrrekundc dit Trak-

taatje in Druk mede te deelen.
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Werk, is: Tlijloria naturaUs rnnarum mjlratum : dat is: Natuurhkz
HHhrïe der Vorfchcn dezes Lands.

Dit Werk beibat uit 24 koperen Planten , in Mediaan Folio, met de
daar op betrekkelyk zynde Ommeranden , behalve de Tytelplaat. Ieder
Plaat is met eene Hoogduitfche , en door den Heer Dr. Huth 'm 't Latyn
overgezette, Befehryving voorzien. De Heer van Haller, Prefldent
der beroemde Hooge Schoole te Göttingen enz., die door z\'ne Schriften
reets een' ondervelyken roem wegdraagt, heeft dit Werk met eene le-
zenswaardige Voorrede vercierd.

Vermits de Heer BJófel, in natuurlyke dingen, niet ligt geloofde
't gene hem onmooglyk voorkwam , zo kon hy zich niet gereedtyk laatcil
overhaaleïi, om te gelooven, dat 'er Schepzels in 't Water waren" die
het aanzien van Planten of Wortelen hadden , en die , in Hukken "-efnee-
den wordende, wederom volmaakte leevende Schepzels wierden. Schoon
de opgemelde Heer Hofraad van Hagen, en meer andere geloofwaardio-e
Perfoonen , hem daar van verzekerden

; ja hoewel hem wyle de Heer
M:jlius van Berlyn , eenige Glazen met diergelyke Infeften vervuld toe-
zond, behield hy nochtans eene foort van twyiFel; en kon 'er in 't o-e-

heel geen geloof aan geeven, voor dat hem het Traktaat van den Heer
Trembley onder 't oog kwam, dat hem meer lichts verleende.

Hierop (telde hy aUe zyne poogingen in 't werk, om zelf* deze zeld-
zaame Schepzelen te vinden. De nieuwsgierigheid fpoorde hem der-
maate aan , dat hy in alle Wateren vifchte. £n fchoon hy 'er ruim eeiï
jaar vergeeffch mede doorbragte , was hem die arbeid echter niet o-eheel
onnut: want hy ontdekte intuflchen allerhande groote en kleine Water
Infeften, welken hy voorheen niet gekend had; zo dat hy geen berouvv
konde hebben van zyne aangewende moeite en beiteeden tyd.

Eindelyk was hy zo gelukkig, dat hy deze Inlèa:en, in "'t jaar i7cc;
tot zyn grootHie genoegen ontdekte; na dat hy te vooren van een hevie
Voeteuvel en vier aanvallen van Beroerte aangetafl, en aan de linkerz^^Ie
verlamd was. ^

Dit toeval viel hem hard, en des te gevoeliger, om dat hy ^een hoop
had, zyne Liefhebbery, in 't oncierzoeken der Infeólen, te zullen kon-
nen voortzetten. Doch de Goddelyke hulp, de oplettendheid van Dr
Huth, en 't gebruik van dienftige Geneesmiddelen, (waaronder hy in-
zonderheid ook de EMridteit rekende,) bragten hem binnen een
Jaartyds , weder zo verre in ftaat, dat hy in zyn Huis gaan 'en flaan kon-
de. Wel IS waar, dat de Beroerte hem den linker aim lam gemaakt had;

docii
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doch de rechterhand vry zynde , kon hy echter voortgaan in de keurly-

ke afbeelding en befchryving der Infeélen en Vorfchen. Ondertuflchen

kon hy deze Schepzels niet meer, zo als te vooren, zelfs gaan zoeken;

maar moeft zulks , met veele kollen , door anderen laaten doen , en ze

tot hem brengen. Hier benevens veroorzaakte hem het toezenden vee-

Ier Infeélen, door zyne buitenlandfche Begunlligers en Vrienden, de

menigvuldige Briefwifleling , en het laaten drukken van een groot Werk,

zo zwaare kollen, dat hy niet alleen zyn gewonnen, maai* ook zyn aan-

geëifd Capitaal daar aan befleeden moefte.

In 't jaar 1754 gaf hy de Hitlorie der door hem- ontdekte Poïypen en

andere kleine Water - Infeélen uit, en befloot 'er het Derde Deel zyner

X^atuurlyke Hiftorie der Infe&en mede. Gemerkt nu de Heer Röfel een

fterke Briefwifleling onderhield , zo ontllonden hier uit eenige misflagen

,

waardoor dikwyls Brieven met Geld, aan hem gezonden, door verkeer-

de beftellino', van anderen opengebroken wierden. Deze dwaaling ont-

llond , ter oorzaake dat zyn Naam eenige gelykheid met dien van zom-

mi'^cn' zyner Medeburgeren, die zich BJJsner ^ Rosler, Rofe en Röfel

noemden of fchreeven. Zulks maakte hem, daar niemand hunner op

eene Adelyke afkomfl konde roemen, bedacht, om deze dwaaling op

de volo'ende wyze te fluiten, Hy had naamlyk een Documentum Nobili-

tatis of Brief van Adeldom , in handen , welken Keizer Ferdinand de

llde 'roemryker gedachteniife, zynen Voorvaderen, den Röfelfche Ge-

broeders , fVoIf^n Fivms^ ter bevelliginge van hunnen ouden Adeldom,

als boven o-cmeld is, verleend had. Hy Helde zich voor hiervan gebruik

te maakcn*' om de verdere dwaaling in zynen Naam te verhoeden , en

de "-oède o'rde in 't beflellen zyner Brieven te hulp te komen. Dan hy

wilde zich 'er niet van bedienen, zonder de allerhooglle Keizerlyke

toeilemmin^" en vond het. des raadzaam, eerit daar over te fchryven

aan eenen zyner aanzienlyke Begunlligers aan 't Keizerlyke Hof Dit

gefchiedde; en hy ontving daarop het volgende gunflige Antwoord.

Het overgezonden Adels- Diploma der Gebroeders IVolf itn Frans

Röfel is echt; en byaldien de Heer Juguft Johan Röfel in eene rechte
^'

linie van gemelden F/olf en Frans Röfel afllamt, behoeft hy geene her-

"nieuwinp- of beveftiging; ten ware zyne Ouderen hunnen verleenden
"
Adeliland op eenigerhande wyze bezoedeld hadden. Hy voor zynen

"waardii^en Pcrlbon zelven, zal, door zyne fchoone Konfben en Wee-

"tenfchappen, denzelven veel eer vercieren, dan dat hy geacht zou

''kennen worden 'er tegen te handden."
Wenen den 6 Nov. 1753.
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'Na het verkrygen van dit Antwoord kwam het niet by ïiem op , om
•dien Brief van Adeldom te laaten verlooren gaan ; en hy begon terftond

,

•zo als zyne Voorvaderen gedaan hadden, zich te ondertekenen, RiJfei

van F^ofenbof; om daar door in 't vervolg alle Naamsverwarringen te

voorkomen. En dit was , zo als ik ten vollen o verenigd ben, wel de
-vöornaamfle oorzaak, dat hy dit voorrecht gebruikte; zonder inzicht,
-om daar door boven anderen uittemunten. En dit toont zonneklaar de
ongegrondheid van zommiger voorgeeven , die hem openlyk nagaven en
verfpreidden , dat hy dien Adeldom eerft nieuwlings verkreegen had

,

en zich uit Hoogmoed daar door boven anderen verheffen wilde. Op
-«ven zo zwakken grond fteunt de verdenking van hun , die hem met
eene verandering in zynen Godsdienft durfden befchuldigen.

De oorzaak dier verdenkinge was deze. De Heer Röfel moefl, om
zaaken van aangekgenheid , in 't jaar 1 743 , naar Ebersdorf^ eene plaats

• niet verre van Neurenberg gelegen , reizen , alwaar zich diestyds eenigc
Uitheemfche Perfoonen bevonden, die min oï mQQV d^r Zintzendorffche

,

of Hernhiitterfche Gezintheid toegedaan waren. Vermits nu onder de-
zen eenigen , niet alleen waare Menfchenvrienden , maar ook Liefheb-
bers van zynen kunfligen arbeid v/aren , zo vereerden ze hem met hunne
Vriendfchap en geraeenzaamen Ommegang; waarby hy echter niet het
{ïllerminfle, met de Grondflellingen van ons Geloof ftrydende, van hun
overnam. Edoch hy wierd desniettegenftaande, by zyne terugkomft,
van veelen voor een Separaiifi, dit zich van de Kerk afzondert, en een
Hernhutter uitgekreeten ; welke ongegronde nafpraak hy nochtans tel-

kens met veel emft en nadruk tegenfprak.

Onder meer andere zeldzaamheden bezat hy ook eene zeer fraaie

EkBrifeer 'Machine ; w.elke hem de beroemde Wiskonflcnaar Heer Pro-
.feffor Lowitz aan de hand gegecven had ; dien hy ook veelerhande Voor-
leezingen, over verfcheiden natuurlykc Proeven, heeft hooren doen.
ZywLOgQWAzmd Natnralien- Kabinet pronkte met allerlcic byzondcr-

iheden ; en zyne Verzameling van veeie In - eij buitenlandlche Vogelen

,

welken hy zeer konllig en natiiurl} k in hunne volkomen gellake wift op
te zetten, verleende niet minder eene fraaie vertooning, die 't oog van
kundigen moefl: behaagen*.

Wyders was hy zeer vernuftig en gelukkig in Uitvindingen ; van waar
hy ook e^ne bekwaame Machine^ om, als een hulpmiddel tegen het

* * *
Co,-

.* Na 's NTans dood, is dit Kabinet en deze Verzameling gekocht, door den Heer Hof!-
3;aad '^. C. F. van der Hagen. .
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Colyk, met Tabak te clifteeren, heeft uitgevonden. Zy gelykt volko-

men naar een Blaasbalg , waarmede men zich-zelven clifteeren kan; en

is in de Stuttgardifchen phyfifcb -Kconomifchen Realzeitungt een gemeen-

zaam nuttig Weekfchrift , in het 24^^ Stuk van 't jaar 1755. omltandig

befchreeven. . ,. ,

Alle deze fchoone Weetenfchappen , vergezeld van een vmdmgryken

aart maakten hem by in -en uitheemfchen bekend en bemind. Dikwyls

wierd hy van voornaame Reizigers bezocht; welken zich over zyne

Konftwerken, over zyne fchranderheid van Geeft, en over zyn vrien-

delyk voorkomen in den Ommegang , moeften verwonderen , en hem

deswe-^en hoogfchatteden. Ook was uit dien hoofde Neurenberg niet

alleen 'de plaats, waarin hy veele Begunftigers en Vrienden, zo onder

beleerden als Ongeleerden , kon tellen ; maar hierbenevens gaven veele

buitenlandfche Geleerden duidelyke blyken van hunne achting voor den

Heer Kófel. De door zyne Schriften onftervelyke Reaumur, het

cieraad der Geleerden in Vrankryk , een Natuurkenner van den eerften

rang, gaf in een Brief van den 22. September 1755, aan den beroemden

Heer Profeflbr Bofe te Wittenberg, zyne achting omtrent den Heer Kq-

fel in de volgende woorden te kennen

:

la Maladïe de Mr. Röfel m^inquiéte^ ce feroit une vraye perte

tour r Hiftoire des Infe&es y que celle d' un fcavant, qui travailk pour

elk fiutikment par lts bonnes figures qu'il donm

Dat is

:

De ziekte van den Heer Röfel verontruft my ; het zou een wezènlyk

verlies voor de Hiftorie der Infeéten zyn , een Man te moeten mifTen

,

"die met zo veel nuts voor dezelve arbeidt, door de fraaie Afbeeldin-

','gen, die liy uitgeeft.

In een anderen Brief aan gemclden ProfelTor, gedagtekend Parys den

5 February 1 756. fchryft de Heer Reaumur

:

Ce fut par votre Lettre datèe Ie 19 Mars 1755 que je recus une

fuite de Mr. de Rofenbof. I^ous m' avez fait plaiftr de i7i apprendre ^

mC il a été annobli : fes travaux & fes talents meritoient cette recompen-

fe; mais -vous m en avez fait encore d" avantage, en m' apprenant qii il

'étoit eueri d' une Maladie, qu on ni" avoit annoncée comme incurable —
Dat
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Dat is

:

„Met uwe Letteren van 19 Maart i;55. ontving ik de laatcre al^ifcen

„van 't Werk van den Heer van Rofenhof. Het was my zeer aangenaam
„ uit uw bericlit te verneemen , dat liy geadeld is geworden : zyne Wer-
„ken en Talenten verdienden deze vergelding: maar gy hebt my nog
„ meerder blydfchap toegebragt, door my te melden, dat hy geneezen
„is van eene ziekte, die men my, als ongeneesbaar, gemeld had."

De bovengemelde Heer Profeflbr Bofe had insgelyks zeer veel ach-
ting voor hem j als bleek uit een Gedicht, 't welk hy hem, na de her-
ftelling van zyne ziekte , toezond.

[Ik, als Vertaaler van dit Werk, hebbe dit Gedicht, zo toepaflèlyk
op de ziekte en herftelling van den Heer Röfel, gevonden , dat ik be-
floote om den zin daarvan in een Hollandfch Vaers onzen Leezeren me-
de te deelen. Gemelde Heer Profeflbr drukt zich in dezen zin uit. 3

Tenvyl uzv Vlyt ons toont der Kreeften • zuonder aan.

En gy de Pen van myn Reaumur zoekt te evenaêren.

Zo komt, ó RösEL j'ui/l een ziekte uiv hand bezwaaren ^

En dwingt Gezondheids - loop den Kreeften -gang te gaan,

Moar naauwlyks kwam uw Ziekte en zwak Natuur ter ooren,

Ofzy maakt zich gereed, en zegt: de Kiuaal, die thans

Met RösELs Leven jlrydt, ten ondergang des Mans,
Zy eeuiuig afgezveerd, en 's Lichaams kracht herbooren!

En dit gefchiedde ; want gy ftond, gelyk een Held,

Die zynen Vyand heeft door dapperheid doen vluchten,

ÏFeêr op in zegepraal, en had geen ramp te duchten.

Vermits Natuur in U de kwaal had neergeveld.

Wat heeft men niet daarna veel fchoons van U gekreegen

!

Gy eindigde in den Kreeft; en wat befchreeft gy toen?

Een boos en fchaadlyk Dier. 6 Rösel! welk een zegen!

V Fergift van uwe kiuaal voer in den 3corpioen.

* * *
Niet
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Niet minder heeft de zeer ervaaren Dr. Utah menigwerve getoond,-

welke eene achting liy voor den Heer Kófel had, zo in byzondere Ge-

dichten , als in het onderlchrift van zyn Portret. Doch niet alleen Ge-

leerden , maar ook andere Dichters , gaven hiervan zo veelvuldige be-

wyzen,'dat we te wydloopig zouden worden, wanneer we die allen wil-

den bybrengen. [ In't Hoogduitlch komt 'er nog een en ander voorbeeld

voor, dan wy achten 't niet noodig, die allen te vertolken ; te meer daar

't zeker is, dat, gelyk vervolgens gezegd wordt,] geene anderen dan

nydigaarts en wangunltigen 's Mans Lofzogten te bezwalken.

Van meer aanbelang is het, hier nog te melden, dat den Hcev Rö/el,

in 't jaar 1750, een voorllag uit P^rjj- gedaan wierd, om zyne Werken

in 't Franfch te laaten overzetten. De Heer<^(? Reaunmr bood zich aan,

om deze overzetting te bevorderen; de Heer Röfel zou de afgezette of

'Tekoleurde Plaaten overzenden ; doch de Druk en Overzetting zou in

^Pans bezorgd worden. Maar gemerkt hy op eenmaal zo veele afge-

zette Plaaten niet konde leveren , en daartoe nog eerft meer Afzetters

aanftellen en onderrichten mocft, dat tamelyk veel tyds eifchte, zo had

zulks geen voortgang: en eindelyk moeft dit lofwaardig ontwerp, dewyl

de daartoe beftemde Overzetter kwam te fterven, onuitgevoerd blyven;

als te 'zien is in een Uittrekzel van een Brief, door den Heer de Reau-

mur deswegen aan den Heer ProfefTor Bofe gefchreeven; 't welk aldus

luidt:

7^ vous fais hkn des remercimens des nouvMes feuilks de Mr. Röfel,

que vous ni avez envoyés,je contim/e d' avoir regret de ce quefon Ouvrage

fi'a pas éte traduH en francois ^ f aurois pu facililet eette tradu&ion
, fi

elk fut prefte dans Ie temps ou je vous en jis la propofttion. J avois alors

un TraduBeur dont je pouvois dispofer^ que je n" ai plus aujourdbui, il eji

mort. Mais ft Mr. Röfel Ie vouloit , bien il pourroit lui même trouver

un tradu&eur en Allemagne , et faire une Edition en francois ^ dont il au-

rolt du dehit.

. Dat is

:

„Ik ben u zeer dankbaar voor de nieuwe bladen van den Heer Röfel

^

..welken gy my gezonden hebt. Het fpyt my nog geduurig, dat zyn
', Werk niet in 't Franfch overgezet is. Ik zou deze Overzetting hebben

"konncn bevorderen, indien ze had mogen voortgaan, toen ik 'er 11 den

"voorflag van deed. Die?tyds had ik een bekwaamcn O verzetter of
'*

-

*

Ver-
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j^Vertaaler, welke ten mynen dienfle was; dan tegenwoordig hebbe ik
„hem niet meer, alzo hy geftorven is. Doch byaldien de Heer Röhl
„zulks echter begeerde, zou hy zelve wel een Overzetter in Duitfch-
„ land konnen vinden , en eene Franfche Uitgave voortzetten , die zeker-
„lyk veel vertier zou hebben."

De Heer Röfel ftelde hierop wel alles in 't werk , om een bekwaamefi
Overzetter te vinden ; maar 'er was niemand , die het durfde ondernee-
men , zo dat hy 'er eindlyk geheel van afzien moeite. Niet lang daarna
wierden hem meer foortgelyke voorflagen , zo uit Engeland als uit Hol-
land, gedaan; die even als de Franfche, telkens vruchteloos afliepen*.

Terwyl de Heer Rö/el cene onbefchryvelyke moeite had, aan de uit-
voeringvan dit Werk met de Origineele Tekeningen in Plaat te brengen,
en alles duidelyk te befchryven ; moefl: hy nog daarenboven eene zwaare
Briefwiffeling eigenhandig waarneemen, en de voornaamfte Afzetters'der
Plaaten onderwyzen f ; dit noodzaakte hem eindelyk , by den aanwas zy-
ner veelvuldige bezigheden , het Poitretfchilderen in Miniatuur geheel
aftefchafFen.

Alhoewel nu zyne geliefde Bedgenoote hem in alles naar vermogen
onderfteunde , was zulks echter niet voldoende; vermits hy na zyne
ziekte nietten eenemaal herfteld konde worden; te minder, dewyl 'er
veele verdriedgheden en harffenbreekende voorvallen bykwamen die
een zo fterken invloed op zyn gemoed hadden , dat ze voor zynen' ver-
deren welftand ten hoogden nadeelig waren. Laftige Proceffen , waarin
hy zich gewikkeld zag, hadden 'er in de eerfte plaatze niet weinig 'deel
aan; dan dit wierd inzonderheid vergroot, door de onverwachte en
doodelyke ziekte zyner geliefde en vlydge Gemalinne; die hem, na eene

* * * * 3 half-

* Zodanige voorflagen zyn my insgelyks onlangs nog uit Tarys gedaan; en men heeft
my aangemoedigd, om de afgezette Plaaten maar over te zenden. Ik hebbe my ook
niet ongeneg-en getoond, om 'er, op een redelyk accoord, toe over te gaan: gelyk
gcfchied is met de tegenwoordige Uicgeevers van dit Werk in 't Nederduitfch, wel-
ker keurige Uitgave allen Liefhebberen behaagt.

t Gevolglyk hebben zy misgetaft , die van gevoelen geweeft zyn , dat wyle de Heer
R'ójel alle de Plaaten van zyn Werk eigenhandig afgezet en gekoleurd zou hebben.
Van waar zou ook de goede Man zo veele handen gehaald hebben , als 'er tot het
afzetten van zo veele duizenden Plaaten noodig waren? Hy graveerde ieder Piaat
koleurde dezelven naar 't Leven, onderwees zyne Afzetters daarin , en het dezelven
dan onder zyn opzicht voortwerken, naar een voorbeeld, dat hy zelf naar het Ori-
gineel afgemaaid had.
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halfiaarige -kwyning en uitteering > in liet 44fte jaar haares ouderdoms

,

in 't jaar 1757. ontrukt wierd. Dit verlies truf hem op het allergevoe-

lio-fte; en wel dermaate, dat hy menigwerf onder het ftorten van traanen,

pfao- te zeggen: dat hy , door den dood zyner Echtgenoote, ook zyne

rectiterhand verlooren had. En inderdaad , hy verloor in haar perfoon

zeer veel: want door zyn vlytig onderwys had hy haar, die overfchran-

der van begrip was, zo verre gebragt, dat ze hem niet alleen in andere

zaaken gewichtige dienften deed, maar ook eerlang zyne Plaaten op

het keurlykfte afzetten konde.

In deze bedroefde omftandigheden ging haar verlies hem zo bitter ter

harte dat hy zomtyds geheel ontrooftbaar ware. Intuffchen wierd hy

,

zo wel mondeling, als by geichrifte, door zyne Begunftigers en Vrien-

den , niet alleen vertrooll: en opgebeurd ; maar ook vermaand , om het

Vierde Deel van zyn Werk voorttezetten. Hy deed zulks , en begon

dit Vierde Deel met veel yver. Hy maakte den aanvang met den reets

te vooren door hem afgebeelden zeldzaamen Kever , den zogenaamden

Doodgraaver ; even als of hem voorfpeld ware, dat hy al begraaven zou

worden, eer hy dit Deel tot de dikte van de drie voorigen gebragt had.

Hy voltooide het altans niet verder, dan tot aan de /[o^^ Plaat, waar-

op, even als op des voorgaanden, de Spinnen afgebeeld zyn: welker

befchryving, met mededeeling zyner verdere waarneemingen, hy bree-

der uitgebreid en vervolgd zou hebben , als de Hemel hem een langer

leven vergund hadde *.

Middelerwyl was hy , fchoon zelve hoe langs hoe meer aan zyne Ge-

neezing twyfrelende,"toch vlytig werkzaam; hoopende de afbeelding

der HagedijJ'en en des Salamanders van dit Geweft , benevens twee on-

gemeen fraaie afbeeldingen van den wonderbaaren Kameleon , met hunne

befchryving , in 't zelfde formaat als de Vorfchen en Padden , nog voor

zyn Dood uittegeeven; gelyk hy, (als boven gezegd is,) met zyne

Waarneemingen van den Comeet ook dacht te doen. Dan zyne toenee-

mende Krankheid noodzaakte hem eerlang, om veel meer op zyn einde,

en

* Ik hebbe boven reets gemeld, hoe veel wyle de Heer Kéjd verplicht was, aan deti

thans ook overlecden Dr Ruth; waaromtrent ik by deze gelegenheid nog moete aan-

tekenen , dat de laacfte vlyt, dien deze beroemde en geleerde Heer by de Uitgave

van dit Vierde Deelheeft aangewend, de CorreSiie van het laacfte Blad geweeit is;

waarin de Heer Röfel de afbeeldingen, op de 39f<= en 40»^- Plaat voorkomende, nog

kort voor zynen Dood befchreeven had. Alzo heeft deze roemwaardige en altoos

even yveri2;e Jlfan, rr:et het befluit van 't Röfeljcbe Werk, ook zynen voorheen be»

toonden by^ftand met den dood beflooten.
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en op de bezorging van zyn Huis te denken. Hy maakte des voorts zvn
Teftament, of laatften Wille; waarin hy onder anderen beval; dat zyne
Werken in orde gehouden , onafgebroken voortgezet, en nooit op Cre-
diet verzonden moeiten worden. Wyders begiftigde hy de aanzienlyke
Neurenbergfche Bibliotheek met twee volkomen Exemplaaren zyner
beide Werken.

Eenige weeken voor zynen Dood , naamlyk den i6 February 1759
wierd hy nog door het te Altorf bloeiende Hoogduitfche Genootfchap

*

tot Medelid verkooren. Dit ftrekte hem nog tot ongemeene vreu"-de

'

en hy veftigde zyne Nagedachtenis aldaar, door het overzenden van^zyn
prachtig Vorfchenwerk.

Vervolgens begon hy van dag tot dag zwakker te worden ; en de zwel-
ling zyner beenen en voeten nam dermaate toe , dat 'er niets anders dan
een fpoedige Dood te verwachten ware. In deze fmerdj'ke omitandig-
heden verftrekte hem het vlytig bezoek zyner Begunftigers en Vrienden
tot geen geringen troofb ; onder welken inzonderheid dat van zynen al-

toos hooggefchatten Begunftiger, den Heer Hofraad '^oh. Georg. Fredrik
van Hagen ^ en deszelfs Gemalinne, te roemen is; als welke hem, niet
alleen in zyn Leven, eene harüyke toegenegenheid betoonde, maar zel-
ve na zynen Dood een waar Begunftiger zyner Familie geweeft is , door
dezelve, ook nog heden, met raad en daad te onderfteunen.

't Is my niet genoeg , hier zulks in 't algemeen openljk tot- zynen
roem te melden : erkentlykheid noopt my , om hem ook wel inzonder-
heid myne dankbaarheid te betuigen , voor die toegenegenheid , welke
hy, ten aanzien van myn Perfoon, beftendig zo gunftig heeft do'en bly-
ken.

Na dat de Heer i^o/^/ nu voor de behoudenis en de voortzetting zyner
Werken gezorgd had, bereidde hy zich, op eene Chriftelyke wyze, tot
zyn einde, het welk hymet veel gelaatenheid bleef afwachten. De Dood
kwam ook wel haaft; naamlyk op den 27 Maart des jaars 1759; des
avonds om half 9 uuren ; maakende een einde aan zyne langduurige en
fmertelyke ziekte , na dat hy niet langer dan 54 jaaren min 3 dagen de
Aarde bewoond hadde. Een al te kort levensperk voor een Man , wiens
vlyt den Liefhebberen der Natuur zo veel vergenoegen verfchaft heeft

!

Hard Noodlot voor 3 nagelaaten Weezen , die in hem eenen liefderykeii •

Vader en zorgvuldigen Raadsman verlooren hebben \

De oorzaaken van zyne laatfte Ziekte, en den daarop gevolgden Dood,
befchreef de meermaals genoemde Dr. üutb met de volgende woorden •

„Wyl



«XIV

,Wyle de Heer RöfelhQcft, geduurcndc zyn Huwelyk, verfcheiden

, aanvallen van Podegra gehad j en toen hy deze Kwaal in 't jaar 1752
"
weder kreeg , en 'er toevallig eene zwaare Verkoudheid by kwam, ver-

", oorzaakte zulks eene Beroerte , die hem de gantfche linkerzyde ver-

"lamde. Hy herflelde wel allengskens door 't gebruik van dienflige
"
Middelen ; maar de Lammigheid ging niet geheel over. Ook hervatte

"de Podegra nu en dan weder; doch dewyl ze nooit recht doorzetten
"
wilde , en eindelyk volftrekt weg bleef, ontftond daaruit een gevaarly-

",ke infar&iis viscerum mhiliorum, of eene verftopping der edelfte inge-
'
wanden ; welke niet alleen de oorzaak van veele zeer fmertelyke en

"hem ten hoogften benaauwende motus fpasmodici of kramptrekkende
"
beweegingen was ; maar 'er volgde ook eene oedema crurum et pedum

"
of zwelling der fchenkelen en voeten op , die naar geene Artzenyen

"
wilde luifteren; zo dat ze eerlang openbraken; waarop het daarin ge-

'„'flaagen koud Vuur zyn lyden wel dra ten einde bragt."

Op den s^eii April wierd zyn ontzielde Lichaam , met alle behoorelyke,

en zo grooten Konftenaar voegzaame, plechtigheden, in 't Graf zyner

Voorouderen , op het Sint Jans KerkbofhygezQt. Op dat nu de Wae-

reld voorts niet alleen zyne innerlyke Eigenfchappen , maar ook zyne

uiterlyke gedaante eenigzins mogte leeren kennen , hebbe ik zyne Af-

beelding, o? Portret, door de bekwaame hand van onzen Konftenaar,

Job. ïJ^ilh. IVindter, naar het welgetrofFen Schildeiy van den Heer van

der Smil[en\ in 't koper laaten graveeren; waar omtrent ik een ieder ver-

zekeren kan , dat het hem in dien tyd , toen hy zich liet afmaaien , vol-

komen geleek.

Zo dra het afTberven van den Heer Röfel den Liefhebberen der Na-

tuurkunde bekend was geworden, hoorde men alomme de hartlykfle

klagten over zyn verlies/ Alle Rouwbrieven , aan de Familie toegezon-

den , waren vervuld met treurige uitdrukkingen. Allen beklaagden zy 't

verlies , 't welk de Natuurlyke Hiftorie aan dezen Duitfchen Reat/mur

geleeden had. Allen beklaagden ze zyne tot Weezen geworden Wer-

Icen , en wenlchten dezelven geheel voltooid te zien. Het mishaage den

Leezer niet, dat ik hier den inhoud aller Rouwklagten te zamen vatie,

en uittrekzelswyze met derzelver eigen uitdrukkingen plaatze.

' „ó Droevig bericht! en ach, ó droevig toeval ! ó Röfel, Röfel! waar

,bïyven uwe nafpeurende oogen, uwe vernuftige gedachten, en uwe
"konflryke Hand? Helaas! Röfel, de Duitfche Reaunnir , de groote
"
Natuuronderzoekcr is niet meer! ó onherftelbaar verlies ! Hoe menig

^^
^, heer-
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„hccrlyk Schepzcl, hoe menig dierbaar geheim en wonder der Natuure
„zal nu voor altoos a;m 't oog der Waereld verborgen blyven! Eer -en
„aehtingwaardige Man^ wy itaan verbaasd over uwe voortreffclyke Wer-
„ ken ! Uwe grondige Waarneemingen , uwe onnavolglyke Vlyt in de af-
„ beelding der Ruplèn, Vlinders, Vorfchen en Padden, ftelt ons in de
„grootfte verwondering, en verichaft u Eere, Liefde en Achtin"-. lara-
„mer, ja eeuwig jammer voor de Hiftorie der Inicften! Jammer zou
„hetzyn voor de geheele Natuurlyke Hillorie, byaldien alles, wat gv'
„gefehreeven hebt, in 't duiller müell blyven! Och! is 'er dan niemand
„die de breukejozephs zou willen of kunnen geneezen; door 's Mans
„heerlyke Werken eenigzins weder op te helpen, en dezelven voort te
„zetten! MifTchien zou zodanig iemand, als hy gevonden wierd 'er
„ de hand aan flaan !

" '

„'Er zullen buiten twyffel, onder 's Mans nagelaaten Schriften noff
Schepzelen en behandelde onderwerpen zyn , welken verdienen bekend
gemaakt te worden. Hoe zeer zou het te bejammeren weezen wan-

,, neer die in het flof der Vergetelheid begraaven wierden ! De door
„hem onderrigte Afzetters zyn 'er nog, ze zyn, om zo te fpreeken
„nog in vol'e oefening; en zou, des niettegenftaande , alles eensklaps
„een einde neemen! Beklaaglyk Noodlot voor de Liefhebbers der Na-
5, tuurkunde I enz.

"

Zy, die den Heer Röfel recht gekend hebben, zullen niet denken
dat deze Loftuitingen ten zynen opzichte te hoog of overbodig zvn*
Het is toch zeker, dat, in zyn Perfoon , één der grootlte Natuur -On-
derzoekers uit de Waereld gerukt is. Immers heeft ook hy als een
tweede Zei/xis, door zyne konft de Dieren bedroogen,- het'vvclk de
Heer Tesdorpf'm een Brief van den 14 April 1759 aan den Heer Rurd
(nog niet weetende, dat hy reets overleeden was,) op de volgende wvzè
bekend maakte

:

^

„Voordat ik fluite, kan ik niet nalaatcn, nog iets te melden, 't ge-
„ne ik u in myn laatfte fchryvcn al berichten wilde, doch waarin 'ik toen
„door tyd- gebrek, verhinderd wierd. Eene zaak, die u to*- grooten
„roem verftrekt, en wel waardig is door den druk algemeen bekend se-
„ maakt te worden.

"

„ Veelligt zal het u bewuft zyn, dat zyne Doorl. de Hertog van Mee-
„keienburg zich in den jaaren 175 7 en 1758 omtrent 8 of 9 maanden by
„ons heeft opgehouden. Zyne Doorl., een groot Liefhebber van Na-
„tuwlyke zaaken zjnde, deed my, benevens zyne Gemalinne, ver-

„ ichei-
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jfcheiden reizen de eer, van my aan myn Huis te komen bezoeken.
" Wanneer nu deze Verft met veel lofs van uwe Werken fprak , verhaal-

"de hy ray, onder anderen, dat hy, een jaar of twee geleeden, eene

^^Mancklkraai ^ Mandelduif^ of blaauwe JkferM/', zynde eene foort van

Exter, die ook wel Pica ccerulea en Garrulus coeruleus genoemd wordt,

"gehad' welke los door zyne Kamer liep. By toeval lag eens, zei-

j^dezyn Doorl., het Infeéten - Werk van den Heer Röfel en juifl: de
"
Plaat met den grooten Spiingkhaan bloot*, de Markolf was op de tafel

r, gehuppeld, en meende daar een lekker beetje gevonden te hebben. Zy

„ pikte werklyk verfcheiden maaien op den Springkhaan, en zou gewis

„ de gantfche Plaat gcfchonden hebben , ingevaile ik zullvs niet gezien

„en haar van de tafel gejaagd hadde."

„Ik kan u verzekeren, dat dit verhaal my een groot genoegen baarde;

„en ik beloofde zyner Doorl. dat ik niet nalaatenzou, UE. van dit

^, geval kennis te geeven, nademaal ik reeds voorlang diergelyke gedach-

"ten van Uw Infecten-Werk gevoed had."

Alhoewel de Heer Röfel Italië, Vrankryk, en andere uitheemfche

Konftfchoolen met heeft konnen bezoeken, zo hebben deze Landen

hem echter genoegzaatn lecrcn kennen uit zyne Werken , die eeuwige

Gedenktekens zyner Konft en Vlyt zullen blyven. En hoe zeer het te

verwonderen z\', dat hy meer dan 80 koperen Plaaten met eigen hand

gegraveerd heeft, nog verwonderlyker is het, dat een volkomen 8 jaaren

verlamd en ziekhk Man, binnen 19 jaaren, meer vervaardigd, onder-

zocht en waargenomen heeft , dan men van den gezondften en fcherp-

zichtigften Menfch zou konnen verwachten. En 't geen deze verwon-

dering nog hooger mott doen klimmen , is , dat hy dit alles gedaan heeft,

zonder van eenig aanzienlyk Vurft, dat anderen wel eens ten deele ge-

vallen is , ontlerfteund te worden. Intuflchen is het inderdaad beklaage-

lyk , dat de Dood hem zo vroegtydig het verder onderzoek der Spin-

nen, Schorpioenen, Hagediflen en Salamanders , belet heeft!

[Hiermede loopt de Levensbefchryving van wylen den Heer Röfel

ten einde. De H-*er Kleemann heeft 'er nog aangehecht een Dichtftuk,

't welk het voorgemelde geleerde Altorffche Genootfchap, als een Ge-

tuigfchrift van deszelfs hoogachting voor den Overleeden, den Heere

Kleemann toegezonden had. Even zo heeft zyn Ed., wat vroeger, by

de melding van 's Mans begraafenis , ook nog een byzonder Gedicht van
een

i" Z'e Tab. XI. van di Befchryvin^ der Springkhaanen , in 't II Deel van dit Werk, bladz.''

328 en verv. belchreeven.



XXVII

een Lid van dat Genootfchnp geplaritfl. Het een en 't ander hebben wy,
even als de \'Oorgemelde Dichtltukken , niet nuodig geoordeeld in onze*
tad over te brengen. Dm een Ihik, in rymelooze maat', door den
Heer Kee/nmin zclvcn opgefteld, waar mede zyn Ed. befluit, mogen
wy den Nederlandfchen Leezer niet wel onthouden ; waarom we 't hier
nog plaats zullen geeven. Het is, met eene korte voorafïpraak , van
dezen inhoud.]

't Staa my vry den toegenegen Leezer eindelj'k nog te vergen , dat hy
eJyke minuten gedulds hebbe, en mynenhalve het oog flaa op eenige
regels, in welken ik ten laatfte myn pligt van dankbaarheid en oiiuit-

wilehbaare hoogaehting voor wylen den Heer Rö/èl uitdrukke Ik oor-
deele my hiertoe wel dubbel verplieht: zo, om dat ik de eer hebbe, de
Doehter van dien voortrefFel} ken Man tot Échtgenoote te bezitten ; als

om dat myne toekomende bezigheden het zelfde wit zullen bedoelen,
*t welk hy zich alioos in zyne Werken heeft voorgefteld. Gave de He-
mel, dat ik dezen Voorganger zo gelukkig kunde navolgen, als ik wel
wenfchte! Doch veelligt is myne betuiging niet te fterk, wanneer ik zeg-
ge : Röjc'/ hl^ft oimavolgeljk !

Gy, die ten ftraalenden Troon van 't ongefchapen' geklommen,

Nu ook het Hemelfch Lied van Seraphifche Dichters bewondert.

Zie nog eens neder op eene Waereldlyke Liere.

Hoor ! want ik zinge uw eeuwigen lof.

Thans zytgy geheel Geeft, myn Vader! onjierfyke Röfel!

Nu, beziel my ook zelven ! door uw Licht beftraald inwendig.

Voel ik vuur en krachten, en zing, met blyder toonen.

Uwer verdienften een waardig Lied.

Op zyne Vlerken draagt Jupiters Vogel de jongen

Tot de Zonnen -rivier, alwaar de fnappende Sperling

***** 2 Ncoit
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Nooit op lange hekken zit. Zo klimmen ook Edeler Geeften

,

Boven de Sphceren van 't laage Gemeen.

Reets by de Vorflen bekend , in uwe Lente der jaaren

,

Vond gy achting en eer. Door hunne goedheid begunftigd

,

Bloeide gy lieflyker voort; zo als vruchtbaare Boomen,

Welken de Zonne aan Beeken verwarmt.

Ter pïaatze daar nu Mars met zynen yzeren Scepter

Bloedige Heiren befliert , in 't Paradyzifche Saxen ,

Daar, daar ontftond in U de onuitputlyke neiging,

Tot een befchouwing der groote Natuur.

Zy ook gepreezcn , ó \'riend !
* die gy ter gelukkiger uure

Deze nog flaapende drift in onzen Röfel verwekte.

Onvcrgeeten blyft gy , zo vaak men onder Geleerden

Mynen vereeuwigden Vader gedenkt.

Heilig zy my uw Graf! vereerenswaardig uwe Asfche!

Zagtkens vermolme de tyd uw fchilfrend ontflapen gebeente!

Pronkt dan, ó Vriend! uw Graf met geen Panagjrifche Marmer,

Evenwel blyft gy in Köfel beroemd.

Sterker nog. Hemel! verheft zich de Dank voor uwe befcherming.

Want

* De Heer "R'èjil betuigt in zyne Hifione der Infeften , dat hy van der Jeugd af aan een
cpm^rkzaam uog op de Inledjen gehasj beeft; weike neiging zekerlyk duor z^nen
Oom, den Dierenfciiilder, in hem vei weke zal zyn.
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Wam gy , gy hield eens de hand des boozen Moorders te mgge.

Welke, door bloeddorft verhit, hem aanviel en meende te grieven.

Maar toch myn Vader ontwjkt het en leeft.

Zelfs ook in Stormen der Zee, daar vreeslyke Winden,

Kraakende Maften, gezwollene Zeilen , bergachtige Baaren

,

Vuurige Wolken en Golven hem den ondergang dreigden,

Waakte het gunffcoog der Godheid voor Hem.

Hy zag van verre het ümirig overfchot van het Scheepje,

Dat , door de Stormen geteifterd , was in de diepte gezonken.

Hy was ook derwaarts gegaan , indien dit droevig voorteken

Hem geen verzekerden dood had voorfpeld.

Neurenberg moefl u zien , en uwen arbeid bewond'ren ;

Dien ook de roemruchte Nj^d dra in ons Vaderland volgde.

Zo als de fchaduw het Lichaam ; als het de Zonne

Met haare fchitt'rende ftraalen befchynt.

Verre is uw Roem verbreid, zelfs over de Europifche grenzen

Der byna godlyke Konft, door u en een Zeuxis bezeten,

Vlecht men de Lauwren van 't een en ander einde der Aarde.

Eeuwen lang zyt Gy verwondering waard.

In uw gelukkig Penceel zult ge onnavolgelyk blyven

,

't Welk ook de Vooglen bedroog; en uwe Springkhaanen bctwiflen

"O Zeuxis
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Zeuxis den voorrang der Konfl: , die h}^ aan Druhen Het blyken.

Kundige Vorflen betuigen het U. *

Daal van den Paraas eens neer, gy Godin der prysbaare Muzen,

En verwonder u ook hier. Zyn niet de vreeslyke Schrod&r ,

De geharnafte Kreeft , en fpringende Springkhaan ,

Schepzels voor 't oog en louter Natuur?

Eeuwige Eere voor U, g>' Zoon der Hemelfche Muzen!

Gy , gy ontdekte, door uw vlytige onderzoeking,

Den ondoodlyken Polyp in de Neurenbergfche wateren

,

Daar hy veel jaaren in verborgen was.

Stj'gt uit de Graven op , ó gy vereeuwigde Schaduwen

,

Swammerdam, Reaumiir ^ Moufet^ Lijier en Malphigi:

Komt op, en juicht Germanje toe, en zegt dat Röfels verdienflen

Uwer onfterflykheid wel waardig zyn.

Hy toch , hy volgde u na. Reets is hy vermolmd en tot afTche.

Zyn verhemelde Geeft onderzoekt nu de dwaalende Sterren

,

Wier verlichtende Staart van hun brandende Lichaam,

Maar niet van 't ftraalend Zonlicht voortkomt.

Welk eene wondere Vlyt befluit zyne onfterflyke Werken!

Een van den Kever ^ dien hy noemt den Dooden hegraaver,

* Zie de Brieven van den Heer Tesdorpf, hier boven blaiz. XXV. aangehaald.

Als
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Als ook het SpingeJIacbt , zyn *t einde zyner uitvoering.

ó ! Welk een heerlyke Arbeid voor hem

!

Ja uit het kleinfte Infeót bewees hy de Godlyke grootheid.

Werkende alleen tot Eer des Scheppers en der Menfchen

;

Tot vergenoegen van hem, den laatren Geleerden ten nutte;

Was hy voorzeker onfterflykheid waard.

Mogt toch uw Geeft my fteeds met zulk een yver bezielen!

Maar ik gevoel my zelf te zwak in noodige krachten.

Neen, ik bereik u nooit, ó onnavolgbaare Vader!

Laater geflachten vergooden u nog.

Heilig zy my uw Graf! en deze rollende traanen

,

Welke de tederheid fturt, zyn U ten dankbaaren Grafzuil!

Die van uw grootheid, waarover 't Heelal zich verwondert.

Meer fpreeken zal dan een Marmer gefticht.

Hiermede zal ik de Levensbefchryving van Avylen myn Schoonvader

,

den Heer RösEL, beiluiten; verzoekende den beicheiden Leezcr, de
daar in gefloopen feilen goedgunltig te verfchoonen ; terwyl ik met nlle

achting blyve zyn Ed.

Gehoorzaame en Gedienftige

Chrïstïaan Fredrik Carel Kleemann,

Neurenberg den 26
Mej 17Ó1.
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TOT EEN

A A R B K E Y
VAN DE ZESDE CLASSE.

l' I.

Vermits ik gezind was dit Vierde Deel te beginnen met een Aard-

kever, zo hebbe ik daar toe verkooren den zogennamden

DoDDGRAAVER*, hehoorende tot de Zesde ClaJJe

der Aardke-vers,

1 D ge Liefliebbers myner Afbeeldingen en Befchryvingen der

«;©cS^^ Infeélen zullen zich wel weeten te herinneren, of konnen
nagaan, dat ik in het Tweede Deel myner ïliftorie der Infeften,

in 't Voorbericht tot de Eerfle ClaJJe der Aardke-vers, deze Kevers

verdeeld hebbe in zeven Claflen, te wetten: i. in de in 't byzonder

zogenoemde Jardr Kevers; i. in de Hout -Bokken of Hout - Kevers

;

IVde Deel. A 3. jn

* De Heer Lïnnq:us heeft hem in de Xll^e Ed. vap zyn S'^^. pag. 569. fp. 2.
vSir.PHA Vespii.lo j^cnoemd; en hy is ook onder den Hollandfchen naam vao
Molk7ibegraavi:r bekend. '
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3. in de Blad-Kevers; 4. in de Zuig- of Slurp-Kevers ; 5. in de Spring-

Kevers \ 6. in de Jas- Kevers ^ en "j. in de Roof- Kevers. Van de

tot deze zeven Claflen behoorende Kevers hebbe ik 'er reets eeni-

gen befchreeven, die echter alleen onder de vier eerfle ClafTen te

rekenen zyn; zo dat ik, by de voorgenomen orde willende blyven,

en de Hiilorie der Kevers, tot deze vier eerfle ClafTen behoorende,

nog niet konnende voortzetten, ten minfte met de vyfde ClafTe had

moeten beginnen. Dan , daar de in het Derde Deel aangehaalde oor-

zaaken my niet toegelaaten hebben , by de eerfl voorgenomen orde te

blyven, en ik de ClafTe der Jas -Kevers zo wel de zevende als de

zesde had konnen noemen ; zo oordeele ik niet te misdoen , wanneer

ik voor dit maal een Kever uit de zesde ClafTe verkieze te beTchryven

;

te meer , aangezien de Wormen der Spring - Kevers , welken de vyfde

ClafTe uitmaaken, benevens hunne Eigenfchappen en Kentekens, my

tot nu toe nog zo bekend niet geworden zyn, als ik wel wenfchte.

Wat nu deze Kevers der zesde Clafle, of de Jas -Kevers, betreft,

in 't algemeen is dit één hunner voornaamfte Eigenfchappen , dat ze

zich gezamenlyk , enkel en alleen , met het Aas van byna alle Dieren

voeden; doch nooit een derzelven, dat nog werklyk leeft, aanvallen,

gelyk de Roof- Kevers doen*.

§. 2. Zom-

* Voor 't overige zyn deze Aas -Kevers genoegzaam te onderfcheiden van andere

Aard -Kevers, door de achteraan als afgefneeden breede, hoekige geflalte hunner

Vleiigeldekzelen ; welken niet verder reiken dan tot aan de drie laatfte leden van 't

lyf ; en van achteren breeder zyn dan voor aan 't borflftuk ; alwaar men taflchen

' dezelven een driehoekig Ruggefchildje ziet. Aan den Kop zyn ze met twee

tamclyk groote uitpuilende oogen, en kort by dezelven met een paar fprieten

Toorzien , die uit 9 leden of afbeeldingen beflaan, van welken de vier voorften

de grootften zyn , en een bladig kolfje vertoonen. Hunne 6 pooten hebben elk

aan 't voorfte klaauwdeel 5 leden i welken aaii de voorfte pooten, wegens het

ver-
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§.2.

Zommigen dezer Kevers , en wel de aanmerkelykflen of de grootften

zoeken alleen vochtige en fbinkende Aazen tot hun voedzel; doch

de overigen en kleiner foorten eeten niet alleen deze, maar voeden

zich ook met oude, doiTC en verdroogde overblyfzels van Dieren;

zo dat ze niet alleen derzelver vellen en verdroogde huiden, maar

ook de hairen, vederen en wat dies meer zy, verteeren. En even

als de Kevers hier in te werk gaan , zo doen het ook de Wormen

,

daar ze uit voortkomen.

§. 3-

Ten anderen Itaat van deze Kevers en hunne Wormen over 't

geheel nog aan te merken , dat men ze , of in 't geheel niet , zo als

andere foorten, tot andere ClalTen behoorende, of ten minffcc zeer

A 2 zel-

vereifchte gebruik, fterker en dikker dan aan de anderen, en, gelyk by de Hout-

Keversj hartvormig van geftalte zyn. Gemerkt nu de Heer Röfel wat verder in

5. 6. de geftalte dezer Kevers, mitsgaders hunne leden en gewrichten naauwkeurig

belchryft, zo behoeve ik hier niets meer, raakende hunne Kentekens, aan te haaien;

alleenlyk ftaat my nog het volgende wegens hunne verrcheidenheid te melden.

De Heer Doft. I. E. Voet in den Haag heeft, in zyn fraai Kever -Syftema, I^e

Bende. Tab. XXX. vyf verfcheiden foorten van zodanige Kevers in afbeelding

medegedeeld, en dezelven -pag. ^6 en 57. befchreeven: naamlyk, Fig. i. en 3.

cenen iets grooter en kleiner, welke met den hier afgebeelden van den Heer Röfel

veel overeenkomft heeft, zo in geilalte a!s in vlakken; en Fig. 2. een donker

oranje -geel gevlakten, veel grooter uit Ooftindiën; wyders Fig, 4 en 5. twee klei-

ner Europifche foorten. De Heer Schuhe heefc nog eene andere zwarte iets grooter

Duitfche zeldzaame foort, met vier kleine geelachtig -roode vlakken, die omtrent

Hamburg gevonden wordt, in den Leerzaamen Natuur- Onderzoeker van den Heer

Hofraad en Prof. IValch , VI. Stuk, Tab. IV. afgebeeld; van welke foort hy gift,

dat ze miffchicn alleen door 't geflacht van de Silpba Germanica, indien ze niet zo

zeldzaam ware, te ondprfcheiden zou zyn,

KtEEMANN.
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zelden, op de Gewaflen, maar altoos op de aarde, ten zy ze vliegen

>

in 't oog krygt. Voor 't overige is 'er onder dezen ook, gelyk

onder die van andere Claflen, ten aanzien van de koleur, het maakzel,

en andere Eigenfchappen , zo wel in den Kever als in den Worm,

een zo merkelyk onderfcheid te befpeurcn, dat men ze niet alleen

zeer wel, maar ook gemaklyk van elkander onderfcheiden , en ieder,

foort van de andere konne afzonderen, gelyk ik by de befchryving

van ieder foort duldelyk zal aantoonen. Echter kan ik tot heden,

fchoon deze Clafle tamelyk veele foorten begrype, nog maar alleen

van ééne derzelven, die by uitftek merkwaardig is, een omfïandig

bericht geeven; dewyl ik van de anderen nog niet alles onderzocht

hebbe, en ik liever eene zaak volledig, dan afgebroken afhandele.

AARD-
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A ARBKEYER
VAN DE ZESDE CLASSE.

De met recht zogenaamde Doobgkaave.k, uit de zesds

Clajfe der Aardkevers,

§. r.

%i D i^z^ Kever is ray at lang bekend geweefl:; eri dewyl ik hem altoos, '^''^'J- ï*

® p onder andere groote en kleine Iborten van Kevers, hcc zekerde,
^^^^'^ des Zomers, by 't ftinkend Aas gevonden hebbe, zo behoort hy,
even als zy, in wier gezelfchap ik hem vond, onder de Aaskevei-s; onder welken
hy echter, zo door zyne korte, zwarte en met Oranje -gcele vlakken vcrcierdc

Vleugeldekzels, als door een zonderling Herken reuk, om van zyn zeldzaam
lichaamsgeftel niet te fpreeken, wcrkelyk te onderfcheiden is. Wegens zynen
reuk heeft my, reets voor 30 jaaren, een ervaaren Jaager verzekerd, dat deze
Kever, benevens dien, die op den Paarde- drek aafl:, de bcfle middelen waren
om VoiTevellen en Marter -of Sabelbond te krygen; vermits de Voiïcn dezclven

altoos op den reuk nafpooren, als weetende, dat 'er, ter plaatze van dien

reuk, goed Aas tot hun voedzel te vinden is. Ter dier oorzaakc was ik van
voorneemen, om dezen Kever den m:t korte ^ Oranje- gtele en zivan ver-

derde Fleugeldekzels, fierk riekenden Aashever te noemen; maar dcwyl
ik , federt den jaare 1745, die gantfch byzondere Eigenfchap van denzclvcn
ontdekt hebbe , dat hy niet alleen het Aas eete , maar ook hetzelve begraave

,

zo hebbe ik hem liever, met anderen, den Z)ö(9ö'g/-drdri'<?r willen noemen. Dan
als ik zegge, dat my de byzondere Eigenfchap van dezen Kever reets in 'c

jaar 1745 bekend geweeft is, diene ik zulks te bewyzen; dewyl men anders
zou konnen denken, dat ik de eer dezer uitvinding wilde betwiflen, aan den
beroemden Heer Gleditsch; als die in den jaare 1752, in de Schriften

van de Koningl. Academie der PVeetenfchappen te Berlyit eene wydloopige
Verhandeling van de begraaving der Mollen heeft medegedeeld; welke ook
in 'c 251^2 Stuk der PhificaUfche Beluftigungen te leezen is; en waarin even
deze begraaving aan onzen Kever toegefchreeven wordt. Ten bewyze nu der
waarheid van 't geen ik boven gezegd hebbe, dient een Brief, in dato 18
February, door eenen my in 't jaar 1745 my onbekenden Begunftigcr, ui:

A 3 Ko-
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Ta». I. Koningsbergen in Pruiflèn toegezonden; waarin de Schryver, die zich V.

Werner noemt, my, benevens de Afbeelding der kleine Rups, die ik in

het Derde Deel dezer Natuurlyke Hiftorie der Infe&en, Tab. LXX. Fig. 4.

a. en 5. b. onder 't oog gebragt hebbe, ook te gelyk eene Afbeelding van

onzen Aaskever, met hec volgende bericht, waar voor ik hem met dezen

openlyk myne dankbaarheid betuige, heeft toegezonden:

„ De Muscuskever. Dezen befchryft de Heer JohanLeonard Frisch,
„in de befchryving der Infeften part. 11 pag. mihi 28 No. XX. De Af-

„ beelding daarvan is op Tab. II. te zien. Ik hebbe denzelven nagetekend

^,en gekolcurd. Aangaande dezen Muscuskever hebbe ik, meer dan 15 ach-

, tcrcenvolgende jaaren, waargenomen, dat zodanige Kevers zich, wanneer ik

',ecne padde of (lange gedood, en dezelve op een weg zonder gras, of op een

onbewafTcn ftuk Lands gelegd had, aldaar ten eerflen, zodra zy begon te
"

flinkcn , lieten vinden. Zy kruipen onder zulke ftinkende Aazen , en begraa-

ven dezelven in 't kort dermaaten onder de aarde, dat 'er niets meer van te

"zien zy. Op zekeren tyd had ik eene Slang van omtrent anderhalve eJle

''lan^T doodgedaagen , en op een nieuw omgefpit Land geworpen ; toen ik 'er,

na 12 dagen weder naar zag, bevond ik, dat haar middellyf reets een vierde

"van eene elle diep in de aarde begraaven was; zodat 'er niets anders dan 't

"voorfte en achterlle deel van dezelve nog uicftake. Nadat ik deze Slang nu

"met een itok weder uit de aarde gedolven, en bloot gemaakt had, zag ik

des anderen daags de Kevers met allen yver bezig, om dezelve weder te

"begraaven. Zy waren met hun dricn, naamlyk twee geel en zwart, zoals

'ze op de Plaat afgebeeld zyn; en een zwarte, die eenigzins rood aan 't

"
onderlyf was. Ik nam deze knaapen op , en bewaarde ze elk in een byzonder

"
o-las • wanneer ik bevond , dat zo wel de bonten als de zwarte den Muscus-

reuk hadden en behielden. Tot welk een einde deze Kevers diergelyke

"Aazen zo behoedzaam ia de aarde begraaven, hebbe ik nog niet konncn

uitvinden; want ik vond niet dat de Kevers iets van het lichaam tot hun
"
vocdzcl Tcbruiktcn ; alleenlyk zag ik aan de flang andere kleine langkwerpige

zwart^raauwe Wormtjcs in ccne groote menigte, die haar reets op verfcheiden

"plaatzcn doorgebeeten , en een goed deel verteerd hadden. De geleerde

Heer Brockes te Hamburg betuigt, in het zesde Deel van zyn Aardfch-

''l^vevenoegen^ dat hy ook eene diergelyke bcgraaving van eene doode Mol

,,
gezien beeft."

%. 2.

Op het ontvangen van dit voor my zo aangenaam bericht, gevoelde ik

tcrQond een Ikrk verlangen, om van deze byzondcre Eigenfchap des ^;;cnoemdcn

Kevers, by de cerile gelegenheid, door eigen ondervinding overtuigd te worden;

fchoon ik wel vooruit kondc zien , dat het my zeer bezwaarlyk zoude vallen,

llicnoc toch was eene byzondcre plaats op het Veld, of liever een Tuin noodig,

waar
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waarin ik, niet alleen daaglyks, maar zelfs alle uuren, myne Waarneemingen T/.a.

achtervolgen kon; of ik moeft eene gelegenheid zoeken ora my een tydlan^

op het Land te konnen ophouden. Dan het eene en 't andere was my dies-

tyds onmogelyk; gemerkt myne andere bezigheden my volftrekc niet toe lieten,

zo lang van huis te blyven. Ondertuflchen bemoeide ik my echter verfcheiden

maaien, om 'er de proef van te neemen, in een naby onze Stad gelegen Tuin;
maar dewyl ik 'er niet altoos tegenwoordig kon zyn , vvierd ook myne pooging
telkens verydeld; doordien de Aazen, met welken ik de Kevers zocht te lokken,
geduurig verlooren gingen; wordende door de Katten of andere Dieren v-'e,"!--

gefleept. Deze hinderpaalen maakten my eindelyk verdrietig, en ik begon

het onderzoek naar de Kevers reets te vergeeten ; waneer een goed Viiend en

Begunftiger, de Heer Melm, Apotheker in Bremcn, my in 't jaar 1755,
door een Brief, weder noopte ora zulks te hervatten. Hy zond my niet alleen

den Kever nevens dészelfs Pop, en eene menigte van den Kever plaagende

Luizen , in Wyngeeft toe ,• maar hy voegde 'er ook het volgende bericht by.

% 3-

„De nevensgaande Kever", Cdus luiden 's Mans woorden,) " die zyne

,,koleur nog tamelyk behouden heeft, noemt men by ons den Doodgraaver^
„en niet ten onrechte. Men ziet hem nooit, ten zy 'er een Aas in de Tuin is.

„Vermits dit nu doorgaans eene Mol zy, van welk Dier de Liefhebbers der

„Tuinen gezwocren vyanden zyn, zo hebbe ik deze Kevers menigmaal, mcc
„een zonderling genoegen, by doode Mollen gezien. Als 'er des Zomers
„zulk een Dier dood in den Tuin ligt, komen 'er terflond, zodra als hec

„ begint te rieken , twee drie of vier dezer Kevers by ; zy kruipen onder de
„Mol, en graavcn met hunne pooten de aarde van onder dezelve weg, wes-
„ halve het Dier moete zakken: als 'er drie by zyn, hebben zy het in één
„uur tyds zo wel onder de aarde gebragt, dat 'er niets meer van te zien zy,

„ dan eenigehairen, die boven op het graf liggen , en waarfchynlyk door de verrot-

„ting uitgevallen zyn: want 'er is wel een duim diep aarde tulfchen deze hairen en
„het Dier. Als 'er flechts twee Kevers zyn, gaat de begraaving langkzaamer
„voort; en als 'er vier zyn, is het zo veel te fpoediger gedaan werk. Zy blyven
,,één, twee of drie dagen onder de aarde, en komen dan, door andere gaten
„ter zyden, 'er weder uit te voorfchyn; maar dan vindt men ze ook der-
„maate als bezaaid met Luizen, dat hunne koleur onkenbaar zy; alle de
„kleine hier bygevoegde Luizen zr:ten op dezen Kever, zodat hy 'er geheel

„ mede bedekt ware. Verfcheiden reizen hebbe ik zulk eene Mol , na verloop
„van 8, en ook wel 14 dagen, weder opgegraaven, doch ik hebbe 'er van
„buiten niets aan konnen befpeuren, dan dat het hair nat, en 't lichaam veel

„ kleiner was dan te vooren. Dit weder uit de aarde kruipen der Kevers
„overtuigde my, dat ze zo veel arbeids niet befteeden om hunner fpyze wille,

„te meer daar ik bevond, dat het Dier dan nog in zyn geheel was. Ik dacht

„wei
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Tab. I. „wel om hetzelve te openen, dan ik vvierd door twee oorzaaken hier van te rus'

„gehouden; eerftlyk, om dat ik in die zaak geen ervaarenheid genoeg had";

„en ten anderen om dat myn neus zulk een renk niet gewoon was. Ettelyke

„jaaren hebbe ik, na verloop van vier, zes, tot twaalf weeken toe, de be-

„graafplaats dieper uitgedolven; om te zien, of ik hun broedzel niet ontdekken

„ kondc ; maar altoos vergeelsch. Ik vulde derhalve drie Bloempotten , welken

„ meer dan een voet hoog \yaren , met lofTe aarde , zette dezelven onder

„ eene Bank in den Tuin , en verwachtte den tyd dat 'er eene Mol gevangen

„wierd. Ik had deze Potten van onderen, daar de gaten zyn, met fchulpen

„bedekt, en 'er potaardc overheen gefmeerd, opdat my onderuit niets ont-

„wykcn mogte; van boven moefl het aan nieuwe gaten blyken; ten dien

„einde had ik de aarde met geftampt kryt dunnetjes beftrooid. In 't begin

„van Juny ving myn Tuinman, binnen 8 dagen, drie zulke ongenoode Gallen,

„en fiocg dezelven op de plaats dood. Ik lei op ieder Pot één dezer ge-

„yangencn, en, ua verloop van ongeveer twee etmaalen, verfcheenen de

„boodgraavers al; zy gingen ftraks aan den arbeid, die ook, als boven gezegd

„is, korc en goed voltooid wicrd. 't Is, byaldien men het gewigt van een

„Kever tegen dat van eene Mol vergelykt, het welk meer dan hondert tegen

„één zou uitmaaken, grootlyks te verwonderen, dat deze Dieren zo fterk zyn.

,, Vermits my nu het uitgraaven, na 8 of 14 dagen, geen nut gedaan had,

„wachtte ik toen een vierendeel jaars lang, en wel tot in September. Na dat

„tydsvcrloop llortre ik ieder Pot op eene llcenen Tafel uit, en begon alles,

',van boven tot onderen, naauwkeurig door te zoeken. Van de Mol was

'er niets meer overig, dan de kop en de fchouderbeendercn; en van daar

!'tot onder aan niets anders dan de gatige aarde: doch op den grond aan de

Pocaarde vond ik, in den eenen 6, en in de beide anderen 7 Eivormige

"Ballen van te zamen gepakte aarde. By 't openen van dezelven, zag ik 'er

"de Kever-Pop in, die mede in 't glas is; en dit overtuigde my volkomen,

"dat deze Dieren, enkel om hunne voortplanting, zich zo veel arbeids ge-

'^trooilen. Ko!l gy een Vriend vinden, die, ongeveer vier weeken,. na de

"bcTaaving van eene Mol, het graf opende en een weinig ontleedkundig te

"werk "in:r, zo zoud gy buiten twyffel ook den Worm vinden, die, volgens

"myne proefncemingen, van het Dier zyn voedzel trekken moet; dus zoud

r 'iv uw fra-:d Infeclen werk nigt een aangenaam blad konnen vermeerderen &c.

$ 4-

Op he.t ontvangen van dezen Brief, welke my weder, als boven gezegd is,

aan dien Kever deed "cdcnkcn, bcfloot ik terllond, tot het in 't werk ilellen

van 't gene myn Vriend my met deze laatlle woorden aamaadde; te meer

daar ik 'er dlestyds e,^nc zeer gunlligc gelegenheid toe had. Ik had naamlyk

^uift even een Huis gehuurd, met een Tuin daar achter; 't welk my op goeden

-<>ro!i4 dccdhoopen-^dac ik nu cindelyk, 't gene ik zo lang gewenfcht had,

.^' '
'

. ' pver-.
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overtiiigelyk zou zien. Ik bevond my, voor 't begin vanMai, naauwlyks in Tad, I,

rayne nieuwe Wooning, of ik vulde cerllond eenige Tuinpotcen mee aarde, en
begroef ze hier en daar in den Tuin , met de oppervlakte van den grond gelyk.

Nu ontbrak het ray alleen aan Slangen of Mollen; derhalve vervoegde ik my,
om dat gebrek te vergoeden, by eenige Vrienden en Nagebuuren, verzoekende,
byaldien zy eenige Muizen mogten vangen, dat ze ray dezelven ter hand geliefden

te ftellen. Reets des anderen daags ontving ik 'er meer dan ik noodig had ; en
na dat ze gedood waren, lag ik, op ieder myner begraaven Potten, ééne van de
grootfte Muizen , of twee van de kleinllen ; verwachtende voorts de komft der
Doodgraavers. Dan 'er verliepen wel vier dagen voor dat 'er een te voorfchyn
kwam; eindelyk, op den eerltenMai, des namiddags om twee uuren, hoorde
ik, dat myn Volk, 't welk in den Tuin met de Wafch bezig was, begon te fcha-

teren van lachen; en toen ik naar de reden van dat gelach vraagde, riepen zy,
dat eene der grootfte Muizen , die reets ftonk, nog wilde wegloopen. Ik dacht
teneerften, dat milTchien de gewenfchte Doodgraavers gekomen waren; doch
dat ze den dooden Muis zouden doen loopen , kon ik niet begrypen. Ik begaf
my op het oogenblik derwaarts, en in den Tuin komende, zag ik, dat de Muis
zich geduurig bewoog, en allengskens fcheen voort te kruipen; ook was zy,
fchoon dit zeer langkzaam in zyn werk ginge, al anderhalven voet verre van de
plaats, daar ik haar eerft neder gelegd had. In 't begin zag ik zulks met verwon-
dering aan; te meer, dewyl ik geene der Doodgraavers, welken ik hoopte te
vinden , in 't oog kreeg ; dan , toen ik de doode Muis zagtjes van den grond op-
ligtte, zag ik, onder denzelven, vyf Kevers vanéénerleie Ibort, welken eenpaarïg
bezig waren nietzozeerom dit Lyk aldaar te begraaven, als wel om voor Draagers
te dienen. Maar, gemerkt dit niet beantwoordde aan myne begeerte, zo trok ik
de Muis langkzaam weder naar de voorige plaats, alwaar ik dezelve gaarne wilde
zien begraaven. Dit gedaan hebbende zag ik, met veel verwondering, hoe de
vyf Kevers de Muis navolgden ; mitsgaders dat zy, als de Muis naauwlyks llille

lag, 'er ook eensklaps alle vyf weder onder waren, en dezelve op nieuw begonnen
weg te draagen. Hierop toog ik de IMuis , toen ze pas een halven voet verre met
dezelve voortgegaan waren, andermaal te rug, en bragt ze weder ter plaatze,
daar myn Pot ingegraaven was. Vermits het nu den Keveren niet zo zeer om de
begraaving, als wel om de Muis zelve te doen was; en zy mogelyk vreesde de
zelve te zullen verliezen, zo beflooten zy eindelyk hem aldaar ter aarde te beltellen.

Ik zag, met veel verwondering, dat zy, binnen drie uuren, 'er in zo verre mede
vaardig waren, dat ik niets meer van de Muis, en alleenlyk op de begraafplaats
een weinig opgeworpen aarde bcfpeurde; waarin ik, nu hier dan daar, eenige
beweeging ontdekte. Gemerkt nu deze Kevers, zo als ik naderhand ondervonden
hebbe, een Aas menigwerf ter diepte van een voet onder de aarde Ijegraaven, zo
kon ik nu omtrent nagaan, waarom myne Kevers, die cene groote Muis te be-
graaven hadden , met dezelve niet op de plaats van den Pot wilden blyven. Te
weeten, de Pot, waarin ik ze wilde houden, was naauwlyks een half voet diep;
en deze zal den Kevers, gewoon zynde, de plaats, daar zy hunnen buit verber-

JFde Deel. ifle Stuk, B
_
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5 AARDKEVER vande
Tab. I. gen willen, eerft te onderzoeken, miffchiente ondiep voorgekomen zyn,* uit dien

hoofde zullen ze de Muis onder de Aardbezieflruiken , die niet verre van daar

ftonden, hebben zoeken te brengen, om haar zo veel beter te verbergen.

§.5.

Zo d« nu de Muis begraaven was, ftulpte ik eene glazen klok, die net op den

Pot pafte, daar overheen; en liet alles dus twee maanden lang ftaan: doch na

verloop van dien tyd ondervond ik, dat ik 'er eerder naar had moeten omzien;

alzo ik toen noch Wormen noch Poppen, daar ik op gehoopt had, maar meer

dan twintig volwailcn Kevers ontdekte , welke allen van eenerleie foort , en

loutere Doodgraavers waren. Niettemin vond ik evenwel in andere Potten

't gene ray hier gemift was; want ik had 'er, als gezegd is, meer in den grond

gezet , en met doode Muizen belegd. Voorts nam ik, dewyl my nu en dan eenige Vor-

fchcn en Padden, met welker befchryving ik toen bezig was, aflBerven, ook

met deze Dieren eene proef desaangaande. Ik wierp dezelven , zonder het ge-

bruik van Potten, hier en daar flechts in den Tuin neder; en daar op ging alles

veel beter en fpoediger in zyn werk, dan met de Muizen; des ik door dit middel,

zo wel de voortteeling der Kevers , als derzelver Wormen en Poppen , waarin zy

veranderen , veel eer te zien kreege. De Doodgraavers naamlyk komen naar

maate dat zy een Aas vroeger of fpader ruiken, ook vroeger offpadertoevliegen;

vermits nu de doode Vorfchen en Padden fpoediger rotten, en bygevolg ook eer-

der beginnen te rieken, zo zyn 'er de Aas -Kevers, het zy op het Land of in de

Stad, ook fpoediger by. Zo dra als een dezer Aazen van Vorfchen of Padden

door de Doodgraavers ter aarde befteld was, maakte ik 'er een teken by ; en liet

zommigen derzelven tot ia of 1 4 dagen, anderen tot drie en vier weeken in ruft

li'jTcn. Vervolgens graafde ik ze dan voorzichtig uit; nam met eene yzeren

fpade het Aas, met het gantfche Neft, uit den grond, en deed alles in een ruim

helder glas; het welk ik desnoods met nog eenige vochtige aarde bedekte, en

aan 't Venfter zette. Dewyl ik nu, by dit in 't glas doen, wel in acht nam, dat

het Aas zelve onder aan by den bodem aan de zyde van 't glas lage , zo kon ik

alles, wat 'er met de Kevers, of met derzelver voortgebragte Wormen, gebeurde,

zeer naauwkeurig befchouwen. En op deze wyze kan een iegelyk, die kift heeft

tot zodanige onderzoekingen, zulks in een Tuin te werk ftellen; wanneer hy

alles, watik 'er in 't vervolg nog van zeggen zal, met eigen oogen zal konnen

zien; waar toe men zeer wel gelegenheid kan vinden , dewyl deze Aas -Kevers,

van Mai af tot in Jugujlits, zich altoos door eenig ftinkend Aas laaten lokken.

§. 6.

Voor dat ik nu myn Verhaal verder achtervolge , zal ik onzen Doodgraaver

JFV». I. wat omftandiger befchryven. De i^e en 2de JFig. der I^c Tab. vertoonen den-

enl.
'

zei ven kruipende; de ccrfte is een Mannetje en de tweede ecu Wyfje; ze zyn

elkan-
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elkander, ten aanzien der geftalte en koleur, zo gelyk, dat alleen de grootte, Tab, l.

waarin het Wyfje liet Mannetje overtreft, eenigonderfcheidtulTchen beiden maakt.

De Vleugeldekzels , die terfiond, boven de andere deelen, in 't oog vallen, zyn
byna een derde korter dan 't lyf; waar door dan de drie laatlle leden of ringen

van 't zelve onbedekt blyven. De grondverwe dezer Vleugeldekzelen is rood-

achtig Oranje -geel, en door dezen loopen in ieder drie zwane dwarsvlakken , van
welken de middellle de breedile, doch ook even als de voorfle, ingetand is;

waar tegen de achterfte alleen eene fmalle bezooming uitmaakt , met welke zy zo
flomp eindigen , als of ze met eene Schaar overdwars afgefneedon waren. Aan
den zwarten kop, dien deze Kever gemeenlyk nederwaarts bukkende draagt,

heeft hy wel een fcherp tanggebit, maar 't is niet van de ilerkften. De tuffchea

hetzelve flaande bovenlip is, benevens de ter wederzyde naajl haar uitfteekende

twee vreetpunten , geelachtig - bruin. De beide oogen puilen ter zyden aan den ''*^
-

'

kop tamelyk verre uit ; en kort daarby zitten ook de Sprieten ; welken uit vyf
zwarte leden beflaan, waar onder het eerfte, dat de inleding aan den kop heeft,

het langde en dikfte is. De overigen zyn elkander gelyk,- en 't uiterfte eindige

met eene dikke, (lompe, geelbniine kolf, die uit vyf fchubbenvormige blaadjes

ie zamen gefteld is. Het blinkend zwarte halsfchild, of het borflituk, vertoont

zich hier noch zo breed noch zo verwulfd, als men 't v;el byveele andere foorten

van Kevers vindt,* waar tegen het een fcherpen rand, en van vooren eene bezoo-
ming heeft, welke uit geelbruine fluweelhairtjes beflaat; waar aan zich eene rei

platverheven knopjes opdoet. Het achterlyf loopt fpits toe, en befiaat uit zes,

of, als men het achterfte en kleinfte 'erby rekent, uit zeven leden of afdeelingen.

Aan de beide fcherpe zyden hebben deze Leden zo veel als een zoom van korte,

geelblinkende hairtjes; en de drie laatllen, welken door de Vleugeldekzels niet bedekt
worden, zyn 'er aan den achter rand insgelyks overdwars mede bezoomd. De
zes zwarte pooten beftaan ook hier ,

gelyk by de mecile andere Kevers , uit drie hoofd-

deelen; te weeten, uit de dikke fchenkel, het dunner fcheenbeen, en het eigen-

lyke voetftuk ; dat weder uit vier of vyf nog tederer en veel kleiner leden te zamen
gefteld is; aan welk laatfle een fcherpe, verdubbelde haakvormigc klaauw zit.

Het middelde en achterde paar pooten is ook aan 't einde van 't fcheenbeen nog
met tvi^ee fpitfen , ééne groot en écne kleine , voorzien. Wyders heeft men aan

de pooten van dezen Kever nog als iets byzonders op te merken, dat het voorde
paar aan 't laatdc voetdeel vier zodanige breede, hartvormige, bruine leden heeft,

als men anders doorgaans aan de Hout- Kevers alleen bcfpeurt; ter dezer corzaake

vertoonen ze zich hier ook veel dikker, dan de overige Leden der andere vier

pooten, die 'er zwart uitzien. Daarbenevcns is het middel- of fcheenbeen van 't

achterde paar zo gekromd, als of het gebroken ware. Eindelyk ziet men aan

even deze beide achterpooten, buiten aan de bovenfchenkcl, een blinkend, zwavel

•

geel, verheven vlakje van digt byeen daande korte fluweelhairtjes, hoedanig een

'er ook, tufichen de middel- en achterpooten, ter wederzyden van 't lyf gevon-

den wordt ; dat echter wel tweemaal zo groot is als het voorige , en , naar maate

^et in 't ooj; valt, gelyk het fluweel, nu donkcrer, dan helderer fchynt te zvn.

B 2 On-
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Tab. 1. OndertufTchen is alles, w;ic ik tot hier toe aangeweezen hebbe, zo wel aan V

Mannetje als aan 't Wyfje te vinden; vermits men, buiten de grootte, als reets

gezegd is, geen onderfcheid aan dezelven befpeurt.

§• 7'

Wat verder de overige Eigenfchappen van dezen Aas -Kever betreft, wy heb-

ben boven gehoord, dat de Heer Fuisch hem den Muskus -Kever noemt; dan
ilc hebbe 'er geen Muskus of diergelyken reuk aan gevonden; dezelve komt,
rayns oordeels, meer met den reuk van Ucis -of Sabelbont overeen. Die reuk is

daarenboven zeer (lerk, en blyft den doodcn Kever wel twintig jaaren by.* In 't

kruipen vind men dezen Kever zeer gezwind ; en geduurende zynen loop is hy

gewoon , zo wel den kop , als het achterlyf , in te trekken en uit te fteeken

:

doch hy vliegt nog veel gczwindcr; en dit doet hem , in de vluclit, veeleer voor

T'g. 3. eene Wespe of een Hommel, dan voor een Kever aanzien. Onze 3de Fig. ver-

toont hem in die gedaante; en daar by heeft hy als dan, boven andere Kevers,

iets gantfch byzonders, te weeten; dat hy zyne beide vleugeldekzels zodanig in 't

midden van den rug te zomen gelegd houdt, dat ze zich als omgekeerd vertoonen;

liggende de buitenlle zyde op den rug; zo dat men dcrzelver binnen -zyde dan

konne zien. De rede hier van is, om dat hy dezelven in 't vliegen niet noodig

heeft; maar, met behulp van zyne lange en doorzichtige vleugels alleen, door de

lucht kan zweeven. f Van dit vermogen dezer Kevers , om op die wyze door de

lucht

* Ja, dat nog meer is, de Doos neemt den reuk aan, en behoudt dien, om zo te fpreeken,

eeuwig- De Heer Goetze In Qjiedliiiburg heeft, in zyne Hoogduitfche Overzetting der Ver-

handelingen van den Heer Carel Bonnet , en andere beroemde iVp.tuuikundigen, uit de Infeêïo-

logie 80. Halle 177^- ptg- if7- hierover de volgende welgepafle Aanmerking gemaakt.

„Onderfteld, zegt hy , dat men den Kever voor twintig jaaren had gcwoogen , zo zou hy,

„na twintig jaaren uitgewaaffemd te hebben , nog niets het minde in gewicht afgenomen zyn.

„Hoe fyn moeten deze deelcn weezen? en evenwel zyn ze nog zo fyn niet, dat ik ze niet nog
„fyncr zou kennen bedenken; wyl ik de eerilen nog gelladig overtroffen vinde. Wie kan

„derhalve bepaalen', in hoe verre de ftoffe zich laate verdeden? Ik hebbe 'er de proef van ge-

„ nomen, en zodanig een Kever van de kleinlle foort in eene tamelyk groote Doos, ter lengte

„van eene halve elle langkwerpigrond, en ter breedte van een vierendeel cencr elle, jaar en

,,dag laaten liggen. Toen ik dezelve eindelyk opende, was de reuk nog zo Kerk, dat ik 'er

„pyn in 't hoofd van krecge, en zeei- miflyk wierd. Hoe onuitputtelyk moet de Bron dezer

„reukdeelen zyn in zulk een klein Dier? En verwonderen wy ons dan nog over het Reproduc-

„ tions principii/m (-wcdervoonhvcngend beginfel) by de Po/ypen en iriiterwornicn? of vraa-

„gen wy dan nog, van waar de 2.on iloffc genoeg kryge tot haare Onderhouding? Zo kan het

„ kleinfte Infedt ons tot eene Leere der grootfte en verhevenfte Waarheden verftrekken. " Maar,

moet men zich dus verwonderen over den langduurigen reuk dezer Kevers; het verdient ook

even zo veel en nog meer verwondering, dat deze reuk , Ichoon dezelve zo flerk zy , nochtans

den reuk der verrotte Aazen niet verhindert, noch de Kevers buiten ftaat ilelt van dezelven te

vinden. Hoe groot toch moet Hy weezen , die dit alles zo wyflyk gcfchikt heeft.'

Kleemann.

t Hy vliegt teer foei en al ruifcheude door de Lucht.
' Kleemanm.
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lüchc te vliegen, kan men zich gemaklyk overtuigen. Men fteeke zulk een lee-TAB. J.

venden Kever flechcs met eene fpelde vaft,' en men zal dikwils terftond zien,

dat hy, zync pooten tefFens om hoog fteekende, alle zyne poogingen in 't w^erk

ftelt, om zich door de vlucht los te maaken. In dat oogenblik vi^ordt men ook
de bovengemelde reuk des Kevers ten flerkfte gevi^aar, en ik hebbe opgemerkt,

dat dezelve hun , onder anderen cindens, mede dient tot een middel, om elkan-

der, inzonderheid by warm weer, ook in 't vliegen des te eerder te ontdekken.

Wyders laat deze Kever zomtyds, als hy aangeraakt wordt, een foortgelyk knars-

fend geluid hooren, als de Julius- Kever, en de Water- en Hout -Kevers gewoon-
lyk maaken: doch het geluid van dien Aas -Kever is zo hard niet, als dat van de

anderen; en hy maakt hetzelve zo 't fchynt, even als de Julius-Kever, door het

wryven zyner vleugeldekzelen tegen 't lyf.

S- 8.

Tot hier toe hebbe ikaldikwyls gefproken van de werkzaamheid dezer Kevers,

in het begraaven der Aazen; dat onze Kever benevens anderen zyns gelyken ge-

woon is te doen; zonder van de oorzaak, die hen daar toe dryfc, eenige omflan-

digheden te melden; derhalve zal het tyd worden, ook daarvan iets te berde te

brengen. Alvoorens, hebbe ik gezegd, da: onze Doodgraavers zich wel dra,

byeen in de open lucht liggend Aas , wanneer het begint te itinken , laaten vinden.

Ter proefneeminge hiervan hebben zommigen zich van doode Mollen en Slangen

bediend; ik nam 'er doode Muizen , Vorfchen en Padden toe; en even zo kan

men ook van andere dingen , als dooden Vifch , Vleefch , Lever , Long enz. ge-

bruik maaken ; mits dat ze niet verdroogd , maar vochtig zyn,- op dat ze des te

eer tot de verrotting overgaan. Alle deze dingen toch dienen den Kever toe

fpyze; en dewyl zyne jongen het zelfde voedzel noodig hebben, zo zorgt hy,

door de begraaving van het Aas, niet alleen voor zich zeiven, maar ook voor

zyne Nakomelingen. Naar geraade nu het Aas klein of groot zy, komen 'er ook
meer of minder Kevers, het zy twee, drie, vier, vyf en meer, by hetzelve.

Doch zomtyds gebeurt het dat eenige andere Gallen hen reets voorgekomen zyn,'

dewyl, zo 'er al geene andere foorten van Aas- Kevers, en inzonderheid de
zwarten, 't zy van de grootfle of middelde foort, bezit van genomen hebben,
de groote Vleefch - vliegen zich dikwerf by diergelyke Aazen laaten vinden. Als

dit gebeurt, fchynen onze Doodgraavers uitermaate bezorgd te zyn, voor hunne
jongen, op dat hun het voedzel niet voor den mond weggenomen worde; want
in zulk een geval doen zy hun bed, om hec Aas, zo fpoedig als mogelyk is, on-
der de aarde te krygen ; vermits de Jongen hun voedzel niet buiten de Aarde ken-
nen zoeken, gelyk de andere Wormen van Aas -Kevers en Infedten doen; nade-

maal ze , zo 't zich laat aanzien , beftemd zyn , om onder de Aarde uitgebroed en

B 3 vol-
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Tab. I. vohvaflen te worden.* 't Gebeurt desniettegenftaande nog wel, dat ze met hun-

nen yver te laat komen; en dat hunnen Jongen het bcnoodigd Voedzel reets

door anderen benomen is. Zo hebbe ik, even als het mynen Vriend Me lm
ging, ook eens, in plaats van Wormen onzer Doodgraavers, loutere Maden van

die groote Vleefch- vliegen gevonden; welken ik in het Tweede Deel dezer Hi-

ftorie der Infeften, pag. 572. Tab. X. Fig. 6, 7 en 8. afgebeeld en befchree-

ven hebbe.

§. 9.

Wanneer 't gelukt, dat men by de aankomfl: der Doodgraavers tegenwoordig

zy , gelyk my ettelyke reizen gebeurd is , zo ivan men niet , zonder groot genoe-

gen , hunne yverige bezigheid aanfchouwen. By die gelegenheid hebbe ik waar-

genomen, dat ze een zeer fynen reuk moeten hebben. Ik zag, onder anderen

eens zodanig een Kever, wel op den affland van dertig fchreden, voorby een rie-

kend Aas vliegen ; hy was 'er reets voorby, doch keerde wel dra wederom; en

will, gelyk ook zyne Kameraaden, hetzelve, na eenige omdraaijingen fpoedig

te vinden. Bovenal is hun arbeid vermaakelyk te zien , wanneer ze , als 'er eeni-

gen by elkander zyn, hun werk beginnen. Ze fchynen in den aanvang zeer

beducht te zyn op de maat, om te wecten, hoe groot het grafwel weezen moete;

nademaal zy het doode lichaam van alle kanten, zowel van onderen als van boven,

onderzoeken; en daar benevens den grond, op welken het ligt, doorwroeten, om
te zien , of dezelve al of niet bekwaam zy tot het vereifchte graf. In 't laatfte

leval brengen zy den dooden tcrflond naar eene andere en bekwaamer plaats;

doch in 't ecrllc gaan ze, zonder tydverzuim, meteen eenpaarigen yver aan 't

werk. Zy kruipen ten dien einde onder het doode lichaam; heffen hetzelve, nii

van achteren dan van vooren, met hun kop en borftfiuk om hoog; terwyl ze

met de voorftc pooten de aarde van onderen weg krabben ; zo dat het Aas al-

lengskens dieper in den grond zinke. Is 'er hy toeval eene hardigheid in den weg,

zo dat het niet dieper zinken wille, dan komt 'er, nu hier, dan daar, een voor den

dag fpringen ; als of ze de oorzaak van dit beletzcl v/ilden nafpcuren ; en vervol-

gens zoeken ze dan ook wcrklyk, ter plaatze, daar 't Aas het hoogde ligt, de

aarde met vercenigde krachten weg te krabben , tot dat het weder beginne te

zinken. Op die manier raakt het doode lichaam eindelyk buiten het gezicht van

den aanfchouv.'cr; en daartoe worden, volgens myne opmerking, zomtydsdrie,

zomtydsvicr, of meer uuren vereifcht. Gelyk nu deze Kevers de meeflc kracht

jn den kop en 't borftftuk hebben; zo werken zy ook het meelt met dczelvcn:

met

* De Goddelyke Vooraienigheid , wier wddaadige voorzorge zich ock tot op de ondeihpuding

der Infeöcn uitftrekt, fchynt door deze den Kevejen ingeplante drift, om 't voeder voor hun

broedze! ylings onder de aarde te begraaven, ook nog een ander oogmerk gehad te hebben; te

weeten, om daardoor te verhinderen, datzy, en hun broedzel, met hun voeder, niet zo hgt

door de Kraaien, en andere Roofvogels, weggenomen en verteerd mogtcn worden,

K L E E J] A N N.
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mee hunne poücen fchynen zy zo veel niet te konnen uitvoeren ; aangezien dezelven Tab. L
veel zwakker, dan die der eigenlyke zogenaamde Aard - Kevers zyn; en noch
aan de voorfte, noch aan de overige pooten diergelyke hoekfpitzen hebben als

dezen. OnderculTchcn ben ik van gedachten, dat die Doodgraayers, weiken
eene Mol of Muis onder de aarde weeten te brengen , zulks ook by grooter Die-
ren onderneemcn , Ichoon zy 'er (lechts een gedeelte van konnen begraaven. My
fchiet te binnen, dat ik menigmaal by den Vilderskuil, daar ik nu en dan, zo
om Kevers, als om andere Inleden, heen ging, waargenomen hebbe, dat het

voorlle gedeelte van een poot van een derwaarts geQeept en gevild Paard ofRund
aldaar begraaven, en met eene gatige aarde bedekt was. Zulks kwam my dies-

tyds zonderling voor, maar ik kon 'er de oorzaak niet van bevroeden ; vermits

my de Eigenfchap dezer Kevers toen nog onbekend was ; ook liet my de llank

niet coe , 'er my lange by op te houden.

§• lo.

Na dezen uitftap zal ik myne befchryving vervolgen, en aantoonen, wat 'er

by de voortplanting van het geflacht dezer Kevers gcbciire. Ik hebbe naaml3'k

opgemerkt, dat onze Kevers, zo wel geduurcndc hunnen arbeid, als na deji-

zelven, paarden; doch het eerlle gebeurt niet zo vaak als het laatlle. Wanneer
ze het Aas onder de aarde begraaven hadden , kwamen ze gemeenlyk , twee of
drie dagen daar na, weder te voorfchyn; paaiden ettelyke reizen met elkander-
en kroopcn vervolgens weder onder de aarde , waaruit ze gekomen waren hier-

op bragt dan hec Wyfje waarfchynlyk zyne Eieren aan het Aas, dat zy te vooren
begraaven hadden. Wanneer ze dus vyf of zes dagen in de aarde geweeft zyn
en weder te voorfchyn komen , zien zy 'er zo akelig en veranderd uit , dat ze
niet meer kenbaar zyn. Men zou dan niet zeggen, dat ze die zelfde Kevers wa-
ren ,

gemerkt ze
,
gelyk myn Vriend M e l m mede ondervonden heeft o-ehed

en al met eene foort van Luizen bedekt zyn, van welken ik in 't vervolo- nader
verflag zal geeven. Dewyl ze nu, wanneer ze in de eerfte dagen uit de aarde
komen, nog zo niet van dezelven geplaagd worden, en ik hunne paarin^^ o-aerne

wat naauwkeuriger befchouwen wilde, zo paile ik vlytig op, tegen dat ze, na de
gcdaane begraavenis , voor de eerflemaal te voorfchyn kwamen. Toen zulks "-e-

beurde, deed ik een paar Kevers in een Doosje , en zette ze, dezelven in myne
Kamer gebragt hebbende, onder eene glazen Klok; niet alleen om ze beter te
befchouwen, maar ook om ze bekwaamer te konnen afbeelden. Op deeze wyze
zag ik nu voor myne oogen, dat ze, op één nadenmiddag, tot viermaal toe paar-
den; het Mannetje beklom zyn Wyfje, dat 'er zich voegzaam toe fchikte zeer
voorzichtig; en ging vervolgens, zynezaaken, doormiddel van eenioe bewee-
gingen , verricht hebbende , langkzaam weder van hanr af. Dan dewyl ze hier
by niet, zo als wel andere Kevers , aan elkander vafl: bleeven zitten, zo duurde
dit gantfche fpel naauwlyks driemaal zo lang , als dat van onze gewoone Kamer-
vliegen voor ééns; en hierop bleeven zy een tydlang, als gantfch krachtloos, op
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Taiï. 1. de eene zyde liggen. Dk zelfde hebbe ik insgelyks van anderen, die ik op gelyke

wyze beQooten had, gezien. Doch 'er zyn my ook in deze proefneeming Kevers

voorgekomen, die, volllrekc niet genegen zynde om zich te vermengen, niet

opgedooten wilden blyven ; dezen betoonden zich gantfch onruftig en ftelden

hunne uitcrllc pooging in 't werk, om zich door de vlucht te redden; dan hier

toe geen kans ziende, Itaken zy den kop, overmits de rand der klok niet overal

even digt op de tafel floot, door zulk eene opening onder de Klok door, fchoo-

ven dezelve niet alleen eenigzins voort, maar ligtten ze ook op, en vloogen weg;

fchoon de Klok wel een pond zwaar ware. Dit noodzaakte my de Klok , om dat

ik de Kevers leevend afteekenen wilde, aan de Tafel vaft te hechten. Het Man-
netje leefde gewoonlyk, na 't voltrekken der paaringe, niet lang; het ftierf des

anderen daags onder myne handen. En op dat my met hetWyfje niet hetzelfde ge-

beuren mogte, dewyl ik 'er de Eieren gaerne in bezichtigen wilde, welken ik

anders met meer moeite, en niet zonder walging, aan de begraaven Aazen had

moeten zoeken, zo opende ik hetzelve, en vond 'er werklyk een Eierflok in,

met tamelyk groote Eieren bezet, welker getal tot 28 liep,* hoewel ik 'er in an-

deren flechts 20 ontdekt hebbe. Zy fcheenen in twee klompen te zamen te liggen;

maar dewyl ik ze dus niet duidelyk genoeg onderfcheiden kon , nam ik ze uit den

Kever, en lei ze in zuiver water, waar op ze zig van elkander fcheidden, en vier

bundels uitmaakten. Twee dezer Bundels verioonen zich in hunne natuurlyke

Tig. 5 o-vootte, in de 5de en 6ii<^ Fig. onzer ifte Tab. De koleur der Eieren is wit;

t» 6. derzelver vorm is wel tweemaal zo lang als dik , doch niet recht ovaal rond ; als

F'g. 7. in de 7de Fig.^ by vergrooting afgebeeld, te zien is. Aan 't eene einde, waar-

mede zy aan elkander te zamen hangen, hebben ze een korten draad, en aan 't

andere befpeurt men 'er een omtrent tweemaal zo lang, die aan eene byzondere

afdeeling van 't Ei zit , welke van ongelyke dikte is , en met eene kromme fpits eindigt.

Dus waren deze Eieren van geftalte ; doch of ze , wanneer de Kever die onder

de aarde aan 't Aas legt, even zo blyven, dan of de beide draaden en 'tovertrek-

zel, of de buiten huid van 't Ei, in den Kever te rug blyven, waaraan ik echter

twyffele , hebbe ik tot nog niet ontdekt. De Wormen , welken uit deze Eieren

voortkomen, hebbe ik altoos, veertien dagen na de begraavenis, aan de Aazen

Iconncn vinden , als ik dezelven omtrent dien tyd weder opgraafde. Ze waren dan

echter nog klein; maar met den ouderdom van vier weeken waren zy grooter, en

ze fcheenen dan, fchoon dezelfde geflalte hebbende, reets volwaflen te zyn. Het

zy nu dat ik grooten of kleinen vond, ik deed ze altoos, benevens het Aas, en

eeni<i-e aarde , in glazen ; doch als ze groot waren , was 'er genoegzaam niets meer

van^t Aas te vinden; en 't gene 'er nog van overfchoot, was indiervoege met

aarde doorkneed, dat 'er de Wormen, evenals Zwynen, in en door wroetten;

tervvyl zy 'er als Honden aan knaagden. Ja, daar ik, als ik myne potten wat te

laat nazag, 'er in 't geheel niets meer van de begraaven Dieren in vond, zo

ben ik van gedachten , dat deze Wormen zelfs de beenderen van de Muizen, Vor-

fchen en Padden volkomen vertcereu. Doch laat ons nu deze Wormen op zichr

zcivcn befchouvven,
^ §. II. Dc
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S- II.

De 8fle lig. vertoont "er een, die reets volwaflèn is. De grootflie lengte, die Tab. i.

liy bereikt, beloopt ruim anderhalvcn duim. Het Lyf van zodanig een Worm ^'S- ^•

befiaat, zonderden kop en den nafchuiver te rekenen, uic 12 leden of ringen,

van welken de niiddclflcn de grootften zyn ; doordien de voorden en achterften -

allengskens kleiner worden ; waardoor zulk een Worm de gedaante van eene
Wevcrsfpoel heeft. Alle deze ringen hebben, tot aan den kleinen kop, eene
byzondere graauwacbtig- witte grondverwe , en wel derwyze , dat de Worm
bykans doorzichtig fchyne te weezen. De blinkende kop daarentegen is, bene-
vens het klein tanggebit, en de twee tedere fprietjes, oranjebruin. Eene dierge-

lyke koleur heeft ook de groote Schildvlak van het cerfte lid of den halsring;

welke genoegzaam her grootfle gedeelte van deszelfs bovenile oppervlakte befiaat.

De elf overige ringen hebben insgelyks, ieder op zich zelven, voor aan de in-

kerving, die 'er altoos tuflchen beiden is, eene verheven vlak van die zelfde

koleur ; maar de voorften zyn iets helderer , en de achterflen wat donkerer : daarbene-

vens zyn ze allen naar achteren toe iets meer verheven dan de eerden; en ze
hebben ook aldaar, tot aan de laatfte vlak, vier uitfteekende fcherpe takken; zo
dat elk derzelvcr als een klein kroontje vertoone. Ondertuflchen is 'er nog een
merkelyk ondcrlcheid aan deze vlakken re befpeuren; want daar de voorden
overdwars langer uitvallen dan de achterllen, daar zyn integendeel de kroonrakken
aan dezelven naauwlyks zichtbaar; terwyl ze aan de achterden, welken breeder
vallen, allengskens langer worden ; en de allerachterde vlak, die, gelyk ze de
kortde, ook de breedde is, ficchts twee takken, maar teftens de langden heeft.

Overmits nu deze takken hard en dyf zyn, zullen de Wormen dezelven zekerlyk

niet te vergeeffch hebben; en het is zeer waarfchynlyk, dat zehunteraanzettinge

en voortduwinge in de aarde dienen ; te meer, dewyl de achterde vlakken niet

alleen harder en verhevener, maar ook langer en met fcherper punten voorzien

zyn. Daarby komt nog dat hunne pootjes, fchoon ze, gelyk andere Ke ver-

Wormen, onderde drie eerde ringen naad den kop, zes poctjes hebben, die

insgelyks oranjegeel zyn, nochtans zo kort, teder en zwak bevonden worden,
dat ze naauwlyks te zien zyn; des het niet wel mogelyk fchyne, dat de Wormen,
door middel van dezelven alleen, in de aarde zouden konnen voortkomen ; ik

hebbe altans niet bemerkt, dat ze zich, behalve in 't voortkruipen, zonderling

van dezelven konnen bedienen. Schoon nu deze Wormen gewoon zyn, zich,

zo wel in als buiten de aarde, lynrecht uit re drekken, konnen ze zich echter

ook op verfcheiden wyzen krommen en buigen; inzonderheid, wanneer ze on-
verhoeds uit hunne Icgerdede geligt worden. In dat geval trachten ze terdond,
door middel van vecle kromme flingcringen, weder in de aarde te komen; zo,
om dat hunne aangehoorcn neiging hen daartoe dry ft, als om dat ze buiten de-

zelve noch voortkomen, noch lang bedaan of leeven konnen.

IFde Deel. \fïe Stuk. C §.12. Ver-
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§. 12.

Tab. r. Vermits voorts deze Worm, eer dat hy een Kever v^rordt, in eene Pop veran-

deren moet, zo begeeft hy zich, wanneer hy op het punt is van zyne Wormhuid

af te leggen , dieper in de aarde Hy maalvt dan in dezelve een eivormig glad

verwulfzel; het welk hy, door middel van eene by zich hebbende lymerige

vochtigheid, de behoorlykc lievigheid geeft; en hierin blyft hy zo lang gekromd

liggen, tot dat hy eindelyk, de Wormhuid afgelegd hebbende, in de geftalte

Fi£. 9. dier Poppe verfchync, welker afbeelding wy in de prfe Fig, zien, zo als ze zich

op den rug liggende vertoont. Men merke hier omtrent aan , dat , daar de voor-

heen zeer ce zamengekromde Worm , in zyn verwulfd hol, naauwlyks plaatsvond,

de eenigzins uitgeflrekte Pop 'er nu nog plaats overig heeft. Zodanig eene Pop

is in 't 'begin zeer teder, en wit van koleur; maar ze wordt allengskcns gteler en

donkerer ,
ja gantfch oranjegeel ; en als ze ten laatfte zo verre gekomen is , dat

ze haare wooning wel dra verlaaten zal , dan verkrygt ze eene nog donkerer en

fchooner koleur. Als Pop houdt ze den kop en 't borftrtuk naar 't onderlyf

gekromd; en haare zes pootcn hebben, benevens de daar luflchen zyndevleugel-

1'cheeden, zodanig eene ligging, als wy in het Tweede en Derde Deel aan meer

diergelykc Poppen reets waargenomen hebben. Dan ze heeft, boven anderen,

hierin nog iets byzonders, dat 'er, op haar halflchild, en beide de oogen, eenige

enkele hairtjes gezien worden ; en dat het achterile kleine lid , aan 't einde , met

een paar binnenwaarts gekromde fpitzen voorzien is ; door middel van welken zy

zich nu en dan in haare legerltede omkeert; daarbenevens geeft zy, aangeraakt

wordende , door eene diergelyke beweeging haare gevoeligheid te kennen. Wan-
neer de tyd nadert, dat ze als Kever verfchynen zal, dan beginnen alle de deelen,

welken aan den Kever zwart zyn , eerft bruinrood te worden ; terwyl de overigen

nog geel blyvcn. Aangezien deze Pop wyders die hoedanigheid heeft, dat ze

liaare huid "niet geheel, en op eenmaal te gelyk, maar by (lukken en brokken

aflegt; zo hebbe ik die Dier menigmaal, nog in de aarde , reets als een volmaak-

ten Kever gevonden ; die echter zyne behoorelyke koleur nog niet volkomen ge-

kreegen had; en aan welke nog een gedeelte der Poppcnhuid hing; doch als hy

zo verre gekomen is, heeft hy flechts weinige uuren noodig, om volmaakt te

verfchynen. Over 't algemeen verandert de Pop binnen diie wceken in een Ke-

ver; en de volwaflèn Kever blyft niet lang meer onder de aarde, maar komt in

de open lucht en vliegt weg; ten ware het reets laat in den Herfll was; wanneer

by de aankomil der Lente onder de aarde verwacht.

§. 13-

Terwyl ik in den Zomer des jaars 1755 verfcheiden Broedzeis van deze Kevers,

in Glazen, tot aan hunne volkomenheid opkweekte, hcbbe ik 'er het volgende

by opgemerkt. I. Wanneer zy , na erlangde volkomen Kevergedalte , uit de aarde

te voorfchyn kwamen , mocll ik de voorzichtigheid gebruiken, van 't Glas,

waarin
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waarin zy zich bevonden, wel toe te dekken; anders zag ik ze, zo gezwind en Tab, i.

onvoorziens als eene Viieg, weclivliegen. 2. üewyl ik 'er dikwyls meer dan
tvirintig in één glas had , die de een voor en de ander na uitkwamen , zo was my
dan ook de reuk, by 't openen van de glazen, veel onverdraagelyker, dan wan-
neer ik 'er flechts twee in had. 3. Ook durfde ik 'er niet lang veel by eilander

laaten,* gemerkt zy, waarfchynlyk uit honger, op elkander aanvielen en elkander

verteerden ; zo dat ik 'er naauwlyks twee van over hielde , en van de anderen
niets dan ftukken en brokke vonde.

Nu zal ik overgaan om, volgens voorige belofte, ook iets te melden van die

Luizen, met welken onze Kever, kort voor zynen dood, zo fterk bezet is, en

daar hy zo geweldig door geplaagd wordt. In den eerften opflag zou men deze

Luizen voor kleine Spinnen aanzien; maar ze zyn wezenlyk niets anders dan eene

foort van Myten *. Ze hebben , 't is waar , even als de Spinnen , acht pooten

;

dan dezelven zitten niet, gelyk by de Spinnen, aan 't voorlyf; maar hebben
onder het dikke en verheven lyf der Myte, zo als by andere Myten, hunne inle-

ding; ook fpinnen zy geene draaden. Inde lode en iide Fig. zien wy VNQQFig. i»»

dezer Myten of Luizen, die ook, met hunne Oranjegeele koleur, veel overeen- "^ n» «

komfl: met de Spinnen hebben, by vergrooting afgebeeld. Ik houde dezelven

voor eenerleie foort met die genen , welken men veeltyds , en inzonderheid in 'c

voorjaar, menigvuldig aan de weder uit de aarde komende Hommeien en Paarde-

vliegen ontdekt. Het voorde en achterlte paar pooten dezer Luizen is veel langer,

dan de anderen tulTchen beide zittende paaren. Alle zyn ze uit veele leden te

zamen gefield; en hier en daar, tot aan 't laatfte dunne deel van den poot, met
enkele hairtjes bezet; hoedanige hairtjes mede aan 't eivormig lyf, en aan twee

van de vier kopfpitzen befpeurd worden. Deze met zodanige hairtjes bezette

fpitzen, zynde eigenlyk de Sprieten, hebben ook verfcheiden gewrichten; en

zyn langer dan de beide andere daar tufTchen llaande vreetpunten ; die wederom
daarentegen llyver zyn , en fpitzer vallen , als in de lide Fig. te zien is, alwaar f/;^. n,
ze nog meer vergroot, dan in de 11 de Fig. afgebeeld zyn. Aan de laatfie en

dunfte deelen der Pooten , die eigenlyk den voet uitraaaken , hebben deze Myten
geene klaauwen; maar 'er fchyncn ronde knopjes aan dezelven te zitten. Dan,
wanneer dit deel nog meer vergroot wordt, gelyk in de 13^^, 14de en 15de //o-, fjg^ j^^

gefchied is , zo vertoont het genoegzaam een hoekagtigen kelk , als Fig. 13; 14 f« 15.

wanneer het Infcét den voet op eene vlakte nederzet, dan wordt het veel breeder,

als rig. 14; en wanneer het denzclvcn intrekt, verkrygt dit deel de gedaante

x^n Fig. 15. Vermits nu deze Myten of Luizen van tvveeërleie geflncht zyn,

zo

• In 't Syfl. Nat. van Linnens worden ze Acartis Cokoptreiteritm genoemd, pag. 102Ö. fp. 27.

lü 't Hollaiidlch zegt men de Kever-Mp of Mude,

Ca Kleemann.
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Tab, I. zo paaren zy ook even als de Kaasmyten en anderen van die foorc. Ze blyven

dan altoos eenii^en tyd lang met de achterlyven aan elkander hangen; en vervol-

gens li'^c het Wyfje, dat door zyn dikke lyf van 'c Mannetje te onderfcheiden is,

zyne langkwerpig ronde Eieren aan den dooden Kever en andere Aazen.

Zevenerkie zeldzaame, Indiaanfche Vlinders.

§. I-

Tac II A Ihoewel ik , by den aanvang van dit Werk , alleen Inlandfchc Infeftenv

en III. x\of zodanigen , als 'er in onze LandHreekomtrent Neurenberg te vinden zyn

,

tot niyn Onderwerp verkooze ; en derhalve in 't Eerfte Deel dezer Nattitirlyke

Hi^orie der InfeBen enkel zodanige Rupfen en Vlinders befchrecven hebbe , welken

ik zelve opkweekte , en die onder myne bezorging uitgekomen zyn; zo ben ik

toch naderhand, om verfcheiden reden, van gedachten veranderd, en tot het

befluit gebragt, om insgelyks eeuige Buitenlandfche Infcftcn af te beelden en te

"befchryven. Ter dier oorzaake komen 'er ook, zo wel in het Tweede als in het

Derde Deel van die Werk, verfcheiden Buitenlandfche foorten voor; het welk

de Liefhebbers en Begmilligcrs zo wel behaagde, dat ze, tegen myn vermoeden,

verzochten meer diergelyken, en inzonderheid Vlinders, deelachtig te mogen

worden. Zo gaerne als ik nu hunne begeerte voldoen wilde, zo zwaar is 't my
«'evallen, inzonderheid raakendc de Vlinders, zulks ter uitvoer te brengen. Voor

eerft bezitte ik zelf weinig diergelyke buitenlandfche zeldzaamhedcn; ten anderen

is het met de Infeclen zo gelegen , dat men dezelven bezwaarlyk konne inpakken

en verzenden, gelyk den genen beft bekend is, welken, om diergelyke verza-

melin'^en te hebben, geene koften ontzien; en men weet dat het bovenal hachlyk

is zulks te ondcrneemen, met Vlinders of Kapellen,* gemerkt die veeleer,

dan andere hardfchalige Infedlen, befchadigd konnen worden. Daar bene-

vens zyn verfcheiden Liefhebbers van mynen Arbeid, fchoon ze my gaerne

diergelyke kleinodiën uit hunne Cabinetten gezonden zouden hebben, 'er veelal

van te rug gehouden , uit vrees dat 'er fchade aan komen mogte. Even daarom

mocte ik, als ecne der grootflie gunden, die my ooit had konnen wedervaaren,

ten hoogden roemen , dat my éofk mynen geëerden Begunfliger , den Heer

Ber-'raad Eylenburg, op hoog en aller dankzegging waardig verlof, dierge-

lyke kodbaarheden, ter afbeeldinge toegezonden en aanbetrouwd zj-n, uit het

Konin'>lyke Dresdenfche Cabinet van natuurlykc Zcldzaamheden , dat alle verza-

melingen van die natuur overtreft. Deze voortreffelyke Kenner van de 'Werken

der Nataur, dien de Geleerden het in den jaare 1755 uitgekomen onvergelykelyk

Kort Bewerp der Konlnglyke Natuitrkamer te danken hebben, heeft my naam-

Jyk, behalve den reets in het Tweede Deel myner Natuiirlyke Hidorie der Infec-

ten
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ten niedegedeeldcn , zonderlingen, fchoonen en zeldzaame Springkhaan, nader- T,\n- XI

hand nog ccne Doos met zeldzaamheden overgezonden. In dezelve waren, ^"I'''

benevens een zeer grooce Neushoorn-Kever, en andere zeldzaamheden, wel tien

iluks zeer Ichoone uichcemfche Vlinders. Hier door ben ik thans in (bat,

om myn Werk ook daar mede te vercieren; en zulks heeft my genoopt, om ter-

llond zeven van dezelven, op de lUe en Illtie Tak van dit Deel onder 't oog te

brengen; met het voonieemen, om de overigen naderhand te laatcn volgen.

1, onder de Zes ClafTen, die ik 'er van gemaakt hebbe, ge-

n. IntulTchen is 'er my nog geene onder 't oog gekomen.

Wat nu de buitenlandfche Vlinders over 't algemeen betreft, ik nioete des-

aangaande zeggen, dat alle die g^neii^, welken ik uit de Schriften van anderen

hebbe leeren kennen,

bragt konnen Avorden. ^ j ..^^ o „ . .,^^ ^^

die uit eene zogenaamde Spmrups gebooren zou zyn; zo dat ik, ingevalle Paier

Feuillee, in zyne Amerikaanfche Reisbefchryving, zie zyn Journal des ob-

fervations Pbyfiques, mathsmatiques & botaniques &c. Tom. I. p. 738. Tab.
XXFIII. geene zodanige Rups befchreeven had , ik gedacht zou hebben , dat

'er in Amerika in 't geheel geene zodanige Vlinders waren ; maar dcwyl 'er dier-

gelyke Rupfen zyn , zal het 'er ook aan de Vlinders niet ontbrecken *. Gelyker-

wyze nu de Dagvlinders myner eerile Claflè flechts twee paar, of vier ordenlykc

pooten hebben,- doordien het voorlle paar alleen twee korte Hompen zonder

klaauvven heeft; waartegen die van de Tweede ClaOè met zes volledige pooten
voorzien zyn; zo is 't eveneens mee de Indiaanfchen gelegen. Edoch, dewyl
deze pooten aan gedroogde Vlinders ligt verlooren gaan, is 't menigwerf moeilyk

te bepaalen , tot welke Clafle deze of gene behoore ; te meer als ons de Rups

,

waaruit hy zyn oorfprong nam, onbekend is. Middelerwyl geeven de Sprieten

dikwyls nog te kennen, van welke foort zy zyn; en met derzelver behulp hebbe

ik onder de Indiaanfche Vlinders cene zekere foort ontdekt, die onder de Euro-
pifchen my nog niet bekend is. Dezelve heeft naamlyk vier zulke fmall e vleugelen,

en een zo teder fmeedig lyf, dat men dien Vlinder voor eene Land -of Water-
Nimph zoude aanzien , ingevalle de hairtedere Sprieten , die aan 't uiterfte einde

met een klein kolfje pronken, zo als de Dagvlinders altoos hebben, niet te ken-

nen gaven, dat hy werklyk tot dezen behoort. Daarbenevens toonen de zes

volkomen pooten, dat deze Vlinder, fchoon 'er meer foorten van zyn, eer onder

de tweede, dan onder de eerfce Claffè, gerekend moet worden.

§. 3. Van

* In het prachtige en'toftbaare Werk, dat wyle de Geleerde Heer Pieter Cramer, over da Uit'
landfche Kapellen, voorkomende in de Drie J-Faercld- Deelen, Azia, Afrika en Amerika,
in gr. 4 . Awfl. i/'J- heeft beginnen uit te geeven, bevinden zich etiyke Afbeeldingen vau
zulke Vlinders , welker geftalte aanduidt , dat ze uit Spaiyupfcn voortgekomen moeten zyn,

C 3 , Kleemamk.
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Ta-!. II Van de uitneemend fchoone Nachtvlinders, diergelyken Juffrouw Merian
(tl JIJ. onder haare Surinaamfche Infeélen vertoont, en die in geftalte met onze Nacht-

vlinders overeenkomen, gelyk uit myn Werk te zien is, kan ik 'er tot heden geen

één aanwyzen , die tot de cerfle Claflè zou behooren , maar v^rel een uit de tweede
Clalle. Van de derde is 'er my ook nog geen bekend , en van de vierde is 'ef

my insgelyks geen onder 't oog gekomen. De volgende drie Vlinders, welken
op de II. Tab. afgebeeld gevonden worden, zyn allen Dagvlinders; en die,

welke in de ifle pig. afgebeeld is, behoort tot derzeiver eerlte Claflè; waarom
ik hem noeme

Deji Oranje- geden Indiaanfchen Dagvlinder, der
eerjle ClaJJe, met donker -bruine fireepen.

§• 4-

Tab. II. Dezelve heeft op het lyf, en op de bovenzyde der vleugelen, eene, hoewel
F's- '• niet zeer gloeiende. Oranje - geele koleur. Hierby echter maakt hy, met de daar

op zynde donker bruine llreepen en vercierfelen , benevens de dubbele rei ge-

broken getande vlakken , waarmede de uiterfle gepunte rand der ondervleugelen

bezoomd is, eene byzondere en hem eigen vertooning.* Aan de onderzyde is

deze Vlinder in zo verre anders van gedaante, dat niet alleen de grondverwe en

de ftrcepen iets bleeker, maar ook eenigzins anders van beloop zyn: doch deze

verandering is van zo weinig belang, dat ik het niet noodig geoordeeld hebbe,dien
Vlinder ook omgekeerd af te beelden. Hieraan volgt in Fig. 2.

Be

* In 't groote Werk van Kiwt, Delicta Nat. SelettcS £fc. Tom. 1. Tab. C. 3. Fig. 6. is 'er een

iets kleiner van deze aanzienlykc Vlinders afgebeeld; dan deielve heeft, in den donkerbruinen

rand der ondervleugelen, geene verdubbelde, maar flechts eene enkelvoudige rei gebroken
getande vlakken. Miflchien is 't origineel van Knorr een Mannetje en dit van R'ófel een Wyfje.

Deze Dagvlinder van de Eerfte Clafle komt voor 't overige, even als de beide volgende van de

Tweede Claflè, naby diefoorten, welken fmalle en lange vleugels hebben. Liiiiueui noemt
bcra in Syfl. Nat. pag. 780. fp. 180. Pap. Njmpb. rbxrufa. De Ooji-xefl.

K L E E M A N N.
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rpZESDE CLASSE
De ongemeen fchoone Indiaanfche Dagvlinder, met

hoogroode en groene vlakken in den donkeren grond"^.

% 5-

Vermits deze, wegens zyne koleurcn, zo voortreffelyke Vlinder, geenepoocen Tac. II.

meer had, kan ik niet volkomen vaflftellen, of hy tot de eerlle dan tot de tweede F'é- -
Clalfe behoore; ondertufTchen komt het my voor, dat hy eer onderde eerftc

dan onder de laatfle te plaatzen zy. Dezelve heeft over 't geheel cene zeer don-
kere, en bykans meer zwarte , dan bruine grondverwe," waardoor de roode en
groene vlakken , van de bovenzyde der vier vleugelen , een des te fchooner luider

erlangen. Ieder der bovenvleugelen heeft flechts eene enkele helder groene Schild-

vlak, en in ieder ondervleugel , die fcherp uitgepunt is, vertoont zich eene zeer

zonderling gevormeerde, fchoone, hoog Karmynroode vlak, die beiden in 'c

midden gezien worden, en genoegzaam het meerendeel des vleugels bcflaan.

Betreffende nu de gedaante dezer vlakken, ik kan dezclven niet beter dan by een
Beerenklaauw vergelyken; waar van de vier deelen, welken dan de toonen ver-

beelden, van vooren bleek of helderrood, vervolgens hoog Karmynrood, en
eindelyk naafl: de voetzool, de hiel en den vyfden of zogenaamden achterklaauw
zig gantfch donker voordoen. Het lyf van den Vlinder is insgelyks met ettelykc

fchoone Karmynroode vlakken vercierd. De twee grootften derzelven zitten

achter de bruine oogen aan de zyden van den hals; en de overigen vercooneu
zich aan de zyden van 't achterlyf, aan ieder lid , in twee reien. Op de onder-

rlakte is deze Vlinder zo fraai niet; nademaal de groene vlakken aldaar in 't geheel
niet te zien zyn; en van de rooden niets anders dan de toonvormige punten,
welken eene roozenroode koleur hebben. Nu volgt 'er

Een

* De Heer Cramer heeft op de XXIX^e Tab. Fig, C. D. E. en F. cttclyke diergelyke Fluweel-
zwarte met roode vlakken vercierde Dagvlinders van de tweede Claffe onder 't oog gebragt;
van welken hy 'er 3 voor Wyfjes verklaart; maar ge n van die allen komt met den Röfelfchen,
welke grooter is , en ook een Wyfje fchynt te zyn , volkomen overeen. 'Er moeten by-
gevolg nog meer foorten van diergelyke zwartgevleugeldc en rood gevlakte Dagvlinders weezen,
20 als die van D-«;«fr zyn; ik hebbe 'er ook reets werklyk, behalve den Röfelfchen, nog
een diergelyken van die grootte gezien, welken men \iit Suriname , alwaar ook die t^nCramer
t'huis hooren, ontvangen had; en waarfchynlyk is die van Röfel mede in Suriname te vinden.
In de XII ic Edit. van Linnxui Nat. Syft. pag. 747. fp. 64. wordt deze Vlinder genoemd
Aeneai. De Groenvlak. De Btercr.poot.

JCleejuann.
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Een Vlinder vnn die hyzondere foort der Indiannfche

Dagvlinders , welken lange en [malle 'vleugels ,

en een teder fmeedig lyf hebben *.

§. 6.

Tab. II. Deze Vlinder heefc, in alle zyne vier vleugelen, tamelyk groote doorzichtige,

F'g. Z. bruinbezoomde , onrcgelmaatige vlakken. In den boven -of voorften vleugel zyn

'er drie, en in den achter -of ondervleugel twee te zien. Ik hebbe hem op zo-

danig eene wyze afgebeeld, dat zyne ondervlakte ons voor 't oog kome, ter

oorzaake, dat de ondervleugels, aan den buitenrand in den donkeren grond,

derwyze met witte punten bezet zyn , dat het fchyne , als of ze met een fnoer

Pacrlen bezoomd waren. Ook vertoonen zich eenige diergelyke punten aan den

buitenrand der bovcnvlcugelen ; en men ziet 'er insgelyks eenigen by derzelver

inleding, mitsgaders op het voorde en achterfte deel van 't lyf.

De kleine bleekgeele en witte Vlinder, met breede

bruinbezoomde vleugelen; behoorende tot de

tweede ClaJJe der Dagvlinders.

$-7'

Tad. III. Alhoewel 'er onder de Indiaanfche VHnders veelen zyn , die de onzen , in

Fig, 4. grootte, verre overtreffen ; zo ontbreekt het nochtans, in die zo wyd van ons

afgelegen Landen, ook niet aan kleiner foorten. Deze kleine Vlinder, op Tab.

III. Fig. 4. afgebeeld, kan tot een bewys hier van verftrekken; en beneden is

'er nog een te zien , welke mede onder de kleinen behoort. Aan den tegenwoor-

digen is de grondverwe der bovenvleugelen zwavelgeel, en die der ondcrvleuge-

len wit. Vermits 'er nu, behalve deze beide koleuren, nog rondsom den rand

der vleugelen een bruin cieraad, en in de bovenvleugelen buiten dien nog een

oranjegeele ftreep gezien wordt , zo maakt de bovenvlakte van dit klein Schep-

zeltje daardoor eene fraaie vertooning , als uit de naauwkeurige afbeelding van 't

zelve duidelyk blykt. De ondervlakte van dit Diertje is daarentegen alleen wie

en geelachtig.

De

* De Heer Unnaus noemt h.tmpag. 756. fp, 64. Pap. Eau. Hel. Ppdii. Cujaver. Zomervogel,-

Nimphenvo^el. '^f zyn meer zodanige fimalgevleugelde Vlinders, die den Nimphen zeer ge-

J^kep.

.^"" Kleemann.
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ZESDECLASSE si

De groote hoog Citroen -en Oranjegeele Dagvlinder.,
met breede vleugelen*; behoorende tot de twsede ClaJJe.

S. 8.

Dat 'er in de Indiaanfche geweden , even als verfcheiden andere foorten van
Infeften, ook menig een Vlinder is, die met de onzen veel gelykheid heeft, en,

de grootte uitgenomen, in maakzel en koleuren met dezelven overeenkomt,
J.^^*"''

daarvan kan de tegenwoordige Dagvlinder, in de 4de Fig. afgebeeld, tot een '^' ^'

bewys dienen; als welke veel overeenkomft heeft met den Vlinder, dien ik in

het Derde Deel dezer Natuurlyke Hiftorie befchreeven , en op Tak XLVl. Fig.

I. afgebeeld hebbe. De hier naar geradc even zo breede Vleugels hebben , op
de bovenvlakte, eene ongemeen fchoone hoog citroengeele grondverwe. In den
voorften ziet men eene groote oranjegeele vlak; en de achter- of ondervleugels

zyn aan hunnen rand met die eigenfte koleur tamelyk breed bezoomd ; doch in-

diervoege dat dezelve omtrent het midden, in de heldere grondverwe , allengskens

verdwyne. Op de ondervlakte zyn deze vier vleugels gantfch anders getekend

;

doordien elk derzelven aldaar, omtrent in 't midden, eene dubbele purperroode
vlak heeft, waarin zich nog eene witte vertoont. Voor 't overige is de grond,
met eenige kleine byzondere winkelhoekvormige ftreepen, doortoogen, van wel-
ken zommigen eene V verbeelden.

De donkerbruine Dagvlinder, met lange doch
fmalle vleugelen , waarin twee groote vuurroode \

'"

vlakken fiaan.

$. 9.

Of deze Vlinder tot de eerrte of tweede ClalTè der Dagvlinders behoore, kan Fig. 6.

ik met geen zekerheid zeggen , dewyl het Origimel-, naar 't welke ik hem afge-

maaid hebbe, geen pooten meer had. Ondercufichen fchynt het, uit hoofde van
zyne lange en fmalle bovenvleugels, tot die foort te behooren, van welke wy 'er

op Tab. II. Fig. 3. reets een gezien hebben. De grondverwe zyner vier vleu-

gelen is donker CofFybruin; en door dezelve wordt de onregelmaatige Menie-
koleurige, of hoog vuurroode vlak, welke men in ieder bovenvleugel ziet,

tamelyk verhoogd. Aan de ondervlakte is deze Vlinder bykans eveneens; alleen-

lyk is de grondverwe, 20 wel als de koleur der beide vlakken, aldaar merkelyk
bleeker. Het

• Deze vlinder wordt in 't Sjfi. Nat. van Linmeus, pag. 764. /p. 104. Pap. Dan. Philea,
Ceudboort!zel genoemd. iC l e e m a n ^'.

t Deze heeft by Linnaus Syfi. Nat. p. 758, fp. 71. den naam rail Melpomene, Roadband.
KI.££MaNN»

IVde Deel. ifte Stuk. D
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Het ongemeen fchoone Dagvogeltje der Eerfte Clajfe,

met zilveren vlakjes en lange vleugeljpitzen*,

%. 10.

'1'ab. III. Dit zeer byzonder fchoone Dagvogeltje hebbe ik in eene zittende gedalte, mee
f"'^' /• te zamen gevoegde vleugelen afgebeeld, om dat derzelver ondervlakte dan in 't

gezicht valt,* "waarop ze veel fchooner, dan op de bovenvlakte getekend zyn.

ln<:onderheid geeven de menigte en verfcheiden helderblinkende zilvervlakjes den

ondervleugelen een uitneemend cierlyk aanzien. En zulks worde nog door den

Okergeelen grond, waarop deze vlakjes, als druppels van vloeibaar zilver, ver-

heven (laan, grootlyks vermeerderd; wraar toe ook de donkere bezooming, die

elk derzelven omringt , niet weinig toebrengt. Wyders geeven de aan den bui-

tenrand der ondervleugelen zittende uicfteekende fpitzen van ongelyke grootte,

den Vlinder nog meer cieraad. Aan den buitenrand der bovenvleugelen befpeurt

men insgelyks eene rei zeer kleine zilvcrilippen , welken op een rcclit uitloopenden

bruinen ftreep ihan; en mee eene evengelyke donkere koleur is de heldere,

okergeele, en groote vlak, in deze vleugelen, ook op eene byzondere wyze

bezoomd. Volgens het bericht van eenige Liefhebbers der Infeéten , zou 'er ook

eene foort dezer Vlinders zyn, aan welken, in plaats van de zilveren, louter

gouden vlakjes te zien zyn : doch deze foort is my nog niet voorgekomen.

ylfbeelding van drieërleie Rtipfen, van tzuee van ivelken

de Vlinders reets hefchreeven zyn.

De Fhiweelzwarte Rups met Oranjeroode vlakken,

behoorende tot de tweede ClaJJe der Dagvlinders
onzer Gezvefien.

§. I.

T4Bi IV. ~i T it deze fluweelzwarte en oranjerood gevlakte Rups komt de fchoone,

\_J geelachtig witte Dagvlinder, met de hoog karmynroode oogfpiegels,

voort, dien ik reets in het Derde Deel van dit Werk pag. 229 enz. befchreeven

€n

* LitifUtlts, Syft. Nat. pag. 787. fp. 217. noemt dit DagvogeUj* Cvpid*, Ziherdri^.

Kleemanh.
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«n op Tab. XLV. Fig. i. en 2. afgebeeld hebbe*. Ik deed zulks op dien tyd,TAi;. IV,

om dat ik, fchoon men my verzekerde, dac het ccn Vlinder onzer Gcwcllcn

ware, nochtans grootlyks tvvyffelen moeit, of de Rups, waaruit hy voortkomt,

my wel ooit bekend zou worden. Ondertufrchcn had ik dezen Vlinder naauwlyks

uitgegceven, of myn'Begunftiger, de Heer van Lange, Cancelarybeflierder

desGraaven van Pappenheim , verzekerde my, dat hy dezen Vlinder, al menigwcrf,

uit zekere byzondere Rups", die in 't Pappenheimfche jaarlyks, in menigte, op
zekere Plan: te vinden is, geteeld had. Deze rayn Begunftiger, dien ik hier

me-

• Dezen in het Derde Deel afgebeelden fchoonen Dagvlinder heeft Lifiiitsus in Syfi. Nat. twailfJc

Druk, pag. 754. fp. 50. met den uaam van Z^pollo vev^trd. Dezelve is inderdaad een der

fchoonfte pronkltukkcn van de Natuur, en , gelyk men tegenwoordig zeker weet , in verlchci-

den Landftreeken van het Duitfche Ryk te vinden. ïn 't Ncurcnbergfche , Bayrcutfchc , Au-
Ipachfche. Pappenheimfche, omtrent Regensburg, aan den Zuidelyken Oever van den Donair-v,

in Zwitzcrland , (zie J. E. Ttirflelius over ó.z Zwitzerfche Infeéten, pag. 28.) op den Lï-
£erberg by Zurich, den Galcvaberg by Genevet en op andere plaatzen meer, wordt hy gevon-
den. Doch zync Rups heeft men omtrent Neurenberg zo min konnen ontdekken , als de
beroemde Natuurkenner Heer Coezc dezelve omtrent Quedlinburg heeft konnen vinden, ( Zie
Degeers Hoogduitfche Overzetting, 8llc Verhandeling van de Hill. der Infeöen, I. Deel, paff.

57.) Den Vlinder zelven hebbe ik ook uit Stiermarken ontvangen. Volgens het bericht van
den Baron Degeer, wierd hy in eenige Zweedfche Provinciën, als in Oottgothland en omtrent
Upfal, eenige jaaren achtereen , op de Velden en in de Tuinen, by menigte gezien, zuigende
het Honigfap uit de Bloemen, Een beroemde Pallas, die allerwegc met open oogen de verfte

Reizen gedaan heeft, zag hem aan de Beek Sarbati by Markofka, op het bioeifel der Car'voa~

ria ; ook naderhand in de laage landen van den Irtifch , en in de Kruidryke Wouden van
Nifcbiw • Cm-rimkoi Satood. ( Zie deszelfs Reizen , T. I. pag. 202. T. Il pag. 259. ) Volgens
het Dagboek van den Heer Lepcchin wordt deze Vlinder in de maand Jtmy ook aande//'fl/^«,

in 't Achmatifch Woud, by den oorfprong van den VXozè. Lowka , op fchaduwachl ige plaatzen

,

gevonden. Hy vliegt zeer langkzaam , en is uit dien hoofde ligt te vangen ; doch hy komt
jxirlyks maar eenmaal te voorfchyn, waar van de langkzaame wasdom zyner Rupfe deoorzaalc
is; zo dat 'er geene dubbele voortteeling van hem volgen kc.niie. Voor 'de Licfiieblx'rs van 't

Mikroskoop zyn deszelfs roode oogfpiegels een ongemeen aangenaam voorwerp. De Wyfjes -

VKnders hebbru aan 't einde van 't achterlyf een byzonderen bruinen, hoornachtigen uitwas;
dien de Heer Degeer , als blykt uit zyne in 't Hoogd. overgezette Hiil. der Infeft. { ta^ de 8 t^*

Verhand van 't Eerfte Deel, pag. öi.) reets opgemerkt j en dien de Heer Dr. Schajfdr te

Regensburg uit hem befchreeven , en op Tab. 5-7. by vergrcoting afgebeeld heeft. Hy vergclykt

denzclven by het achterdeel van een Schip, waaraan de ICiel nog te zien is; en is van ge»
dachten, dat het Wyfje zich daarvan niet zo zeer by de paaring > als wel by 't Eicrlcggen.

bedient. Dewyl men dien uitwas hard, en by veele gevangen Wyfjes gekneufd, gebroken,
en als afgeüeeten bevonden heeft, zo vermoedt hy, dat zy 'er de Aarde mede opkrabbcn.
om de Eieren aan de Wortels van 't Wintergroen (Huisiook) ofwel op Steenachtige oor-
den , en by oud Muurwerk, alwaar dit Kruid wel groeien wil, te leggen. Dit deel.

naar welks waarfchynlyk gebruik men alleen gillen kan , toont genoegzaam , dat alle ds
deelen der Natuur in dit fchoone Infeft cog niet uitgeput , en nog voor allerhande vcr-
klaaringen vatbaar zyn. Van zyne hier door den Heer Rofel afgebeelde Rups, is ook 'm
't Werk val den Heer £s/)fr over de Europifche Kapellen, (van welken Hechts iets van de
bovenfte en de ondcrfte helft , op eene dea goeden fmaak der Kenneren beledigende wyze
verbeeld wordt,) in 't I.üeel o^pTaè. II. Fig. 3. eene niet wel gelukte Copy te vinden; door-
dien 'er de Uitgeever IValther een flecht Konftenaar toe gebruikt heeft. Voor 't overige moete
ik nog aanmerken , dat zeker Liefhebber deze Rups ock op de Orcbh of het Standclkruid

gevonden wü hebben,

.
D I Kr.EEMAMN.



44 VERVOLC van de DESCHRYVING
Tab. IV. mede nogn^aals dank betuige, liet het niet flechts by 't geeven van dit bericht,

maar bekraèhtigde het zelve, op eene my ten hooglten aangenaame wyze, door

't overzenden van verfcheiden dezer Vlinders; met byvoeging, dat hy my, in

den aanlbanden Zomer, nog eene genoegzaarae menigte van deze Rupfen zou

laaten toekomen. Ik hebbe dezelven ook, met het begin van ^««y des jaars

1754., in verfchillenden ouderdom, benevens haar voeder, tot myn grootfte

genoegen, ontvangen; zo dat ik nu niet alleen haare gantfche verandering met

eigen oogen gezien en waargenomen, maar ook verfcheiden fchoone Vlinders qit

dezelven geteeld hebbc.

§• 2.

^£- i^ De I fle en a Ie J7^. vertoonen deze, in onze Landfircek zo zeldzaam zynde
''" -• Rups, in haare volkomenheid, of liever zodanig, als zy 'er uitziet, wanneer

haare verandering naby is; en dan heeft ze, uitgellrekt zynde, omtrent de lengte

van twee duimen ; welke inzonderheid die genen , waar uit een VVyfjes Vlinder

flaat voort te komen, bereiken. De koleur en cieraaden, welken aan deze Rups,

in haaren ouderdom, gezien worden, heeft ze reeds wanneer ze nog zeer jong is.

Gelyk ze over 't geheel met tedere zwarte hairtjes, even als het Fluweel heeft,

dio-t bezet is, zo heeft ze ook eene fluweelzwartc grondvervve; alhoewel de inker-

ving tuflchen de leden of ringen van het lyf, ter oorzaake van haare gladheid

,

iets helderer zyn ,' wyders ftaan 'er hier daar eenige te zamen gevoegde hairtjes,

welken, doordien ze op wratjes of pukkeltjes zitten, eenigzins boven de anderen

uitfteeken. De aanzienlyke vertooning, welke onze Rups door de zwarte grond-

verwe erlangt, wordt door de hoog-oranjeroode vlakken niet weinig vermeerderd.

Dezelven beftaan uit twee reien, die wederzyds, langs de beide zyden der boven-

vlakte, heenloopen. Op den eerllen en laatilen ring Haat 'er op ieder zyde flechts

één vlakje; doch op alle de overigen twee, eenigzins van elkander vervvyderd.

2y ftaan naby de Inkervingen, en van de twee, op éénen ring (laande, is de

voorde altoos korter dan de achterlte. Tuflchen die genoemde oranjeroode vlak-

ken ziet men ook nog op den bovenkant veele kleine blaauwachtig-graauwe

wratjes,- welken zich als zo veele puntjes vertoonen; waarvan 'er altyd zes op

ieder rino- o-eceld worden, die hunne byzondere orde hebben. De niet zeer

groote kop dezer Rupfe is, benevens de acht paar pooten, insgelyks zwart van

koleur,- en op den eerden ring, die ook de hals genoemd kan worden, of liever

tuflthen dezen en den kop , v/ordt menigmaal een blinkend oranjegeel dwarspunt

gezien. Dit deel fcheen niy terftond toe iets byzonders te bezitten ; doordien ik het

tiu grooteren verhevener, dan kleiner zag; echter vermoedde ik geenszins, dat

het een byzonder werktuiglyk deel dezer Rups ware , gelyk ik wat laater ontdekte.

Teweeten; ik voerde eens myne Rupfen , en greep eene derzelven, die onder-

tuflchen buiten de Doos kroop , om 'er haar weder in te doen : het zy nu dat

ik haar wat te hard tuflchen de vingers gekneepen had, of dat het om eenige

andere rede was, altans ik befpeurde ter plaatze, daar ik de verwifllelende dwars-

vlak gezien bad, eensklaps een byzonder .oranjegeel vleefchachtig deel ; dat zich
^

van
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van boven verdeelde en genoegzaam twee hoornei vertoonde
, gelyk we by Tas. iv.

Letter a. in de H^e fig- zien; hoedanig een deel onze fchoone f^enkelyups , ^^"- "-

(in 't eerlle Deel, in de tweede ClalTe der Dagvlinders, befchreeven, en Tak I.

Fig. I. afgebeeld,) ook hecic; fchoon het daar dikker en langer zy*. Zodra ik

die vlecfchig deel eens gezien had , niocfl de Rups my 'c zelve in 't vervolg weder
vertoonen, wanneer 't niy beliefde. Doch, gelyk de Venkelrups hetzelve, by
eene iets fterker aanraaking, eerder uitzet, wanneer ze nog in haare jeugd, dan
wanneer ze reets volwaflen zy ; zo is 't ook met de tegenwoordige gelegen. En
voorts komt dit deel, naar raaace de aanraaking of drukking zachter of harder ge-
fchiede, insgelyks meer of minder te voorfchyn. By eene zachte aanraaking ver-

toont het zich flechts in de gedaante van Letter k', als dezelve iets harder zy, ^eff. h.

komen 'er reets twee op één ftam ftaande takjes te voorfchyn ,• gelyk Letter c. en d. "' *" ''•

aanduiden ; doch zomtyds laat ze maar de helft of éénen hoorn zien, gelyk by e\ Lat. e.

en op eene gevoeliger drukking wordt dit deel gafFelvormig, zo als het zich h^ f.Ui.enb.

vertoont; maar als beide de hoornen zo volkomen, als by Letter g. zullen uit-

komen, dat zelden gebeurt, moet de Rups zeker de hevigfte pyn gevoelen. De
laatfte dezer afbeeldingen wordt by Letter h. by vergrooting voorgefteld , om 'er

een duidelyker begrip van te konnen vormen.

%' 3-

Uit al het gene ik tot dus ver desaangaande gezegd hebbe, volgt, dat onze
Rups dit hoornvormig, oranjegeel en vleefchig deel, naar believen, of kleiner,

of grooter, te voorfchyn kan brengen. Waarfchynlyk doet zy zulks tot geen
ander einde , dan om zodanige Schepzelen , die haar laftig of fchadelyk konden
zyn, daar mede af te fchrikken; ik kan ten minfle niet zien, dat zy zich met
deze hoornen zou konnen verweeren, of eenig ander Schepzel befchadigen. Dan,
gelyk de Venkelrups, met de uitfteeking haarer hoornen, te gelyk een walgely-
ken reuk van zich geeft; zo zou het ook kunnen zyn, dat deze Rupfen, met de
uitfteeking haarer hoornen , eene uitdamping van zich geeven , welke den Sluip-

wespen. Muggen en andere kleine Infeélen zo walgelyk is, dat ze daar door
eenigzins verdreeven worden , fchoon ik 'er geen walgelyken reuk aan befpeurd
hebbe. 't Is toch eene bekende zaak, dat de kleinfte Schepzels, ten aanzien der
aandoenlykheid van den reuk, menigmaal by de grooten veel vooruit hebben.
Dit myn vermoeden wordt, door de indieping van 't middelpunt der ftompe, en
met een rand omzoomde einden der beide hoornen onzer Rupfe , min of meer

waar-

_• Behalve de Venkelrups, zynde by Linneus in Z'jn Syfi. Nat. pag. 750. fp. 33. de zogenaamde
Machaon, of Fetikelvogel met den Zwalutxienftaart , is ook nog de Pruim-geele Rups, (in
het Eerfte Deel van onze tweede Clafle der Dagvlinders, op Tab. II. afgebeeld,) van den Heer
Podalirius, die hem Zeslvogel noemt, en die aan de Sleebeziën gevonden virordt, met diergcr
lyke vleefchige hoornen voorzien. Van deze Hoornen en van de Rups van Podalirius zal ik
in mpe Byvoegzelen verder fpreeken , en 'er teÖèns de afbeelding van mededeelen.

D 3 IvLEEUAMN,
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Tab, IV. waarfchynlyker gemaakt. Hier by (laat my nog te melden , dat deze fchrikhoornen,

als ik ze zo noemen raag, te zamen loopen, in een korten (lam, die op eene

kleine verhooging gegrond is. Wanneer nu de Rups deze hoornen , die by zom-

migen in 't boveneinde een zwart puntje hebben , weder verbergen wil , dan

trekken ze zich weder binnenwaarcs, gelyk de Slakhoornen, tot dat ze eindelyk

ffeheel verdweenen zyn *.

§.4.

Het voedzel dezer Rupfe beHaat , voor zo veel ik weete , in 't zogenaamde

gemeene Scandelkruid, groot Breuk- of Wondkruid enz., (^Telephium vulgare.

jinacampferos , vulgo TabacraJJa Joh. Baub.-,') het welk liefil op (leenachtige
' plaatzen groeit. Met dat kruid voorzien hebbe ik ze altans, van mynen voor-

noemden Begundiger , ontvangen ; en ik hebbe ze allen, zo veelen als ik 'er had,

daarmede gelukkig tot haare volkomen verandering gebragt. Hier benevens hebbe

ik ook waargenomen , dat, waniieer ik mynen Rupfen het zelfde kruid te eeten

gaf, het welk op geen (leenachtige plaatzen ,.raaar op een vlak veld of in een

Bofch gegroeid was, dat zy dan hetzelve onaangeroerd lieten liggen, en veel

graager op het eerde aanvielen. Om die rede hebbe ik, ter onderrichtinge der

genen, dien deze Plant milTchien onbekend mogt weezen, in de ifte Fig. een

diergelyk blad onder de Rups afgebeeld. Gemerkt ik deze Rups, in de maand

Juny, reets volwaiTen ontving, zal ze, buiten twyflfel, ook al in Mat, hoe-

wel kleiner, te vinden zyn. In 't kruipen is ze geene van de gezwindlten; ook

blyfc ze meeftal op het kruid, waarvan zy haar voedzel trekt, zitten; en dewyl 'c

zelve niet zeer hoog opgroeit, begeeft ze zich, wanneer de tyd haarer verande-

ringe nadert, ook niet verre van daar; des zy geen langen we;^ hebbe af te

leggen.

Wanneer de tyd haarer verauderingc nadert zoektzc , in zo verre haar zulkt

mo-

• Ten opzichte <3er Slakken, f ten minde der Haisflakken. ) h 't bekenti, t^at 'er altoos,"

wanneer ze haare hoornen uitfteeken, eenzwart rond kogeltje, zo groot als de knop van

cene Bakerfpeld, in beide hoornen van onderen opryjt , en zich in 't bovenlie toppuntie plaatft.

Deze kogeltjes zyn, buiten twyffel, de oogen der Slakken; want iets gezien hebbende , ofaan

geraakt wordende, trekken Zy dezelven terftond bicnenwaarts; indiervoege dat zy in elkander

krimpen , des zo wel de hoornen als de oogen op een oogenblik verdwynen. Dit beweegt my
cenigermaate om te onderftellen , dat de opryzende zwarte puntjes in de hoornen dezer Ruple

haar ook voor oogen dienenj ten ware zy aan de zyden van 't hoofd nog andere oogen hadde;

waarvan de Heer Rafel echter geen gewag maakt. Wat 'er van zy , ik hebbe , aa een naauwlEei*.

lig onderzoek, aan de Slakken geenc andere oogen konneii vinden, dan die xwaite kogeltjes,

welken in de uitgeltoken hoornen allengskens opryzein het welk door een ieder met veel ge»

. noegen "emaklyk befchouwd kan worden. Zonder het uitlteeken der hoornen , en 't opryzcn

der oogen , wandelen of kruipen Ze als in den blinde ; en , naar 't Ichynt , enkel by het gevoeS

voort: maai als ze wiliea weeren, wat 'er omtrent haar is, dan fteeken zy hoornen ea oogco

naar buiten.
De V ERTAAtEK.
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mogolyk is, ergens een overdekten fchuilhock, en verandert aldaar, evcn^ils de Tab. IV.

in 'c Eerfle Deel pag. 1
1
3 befchrcevcii , en op Tab. X. afgebeelde kleine Ma-

luwe -Rups, in eehe Pop. Het byzondere liaarer manier vrai verandering beftaac

eigenlyk hierin ; dat ze zich alvoorens niet met een om t lyf geboogen draad valt'

maakt, of ergens aan bindt, geiyk de meefte Riipfen dezer Clanè gewoon zyn*cc

doen. Dat ze langer dan deze in de Poppengeflake liggen blylt; en dat de uit

haar voortkomende Vlinder zich niet met eene roode, maar met cene bruine

vochtigheid reinigt. Bovendien heeft deze fluweelzwarte Rups nog hierin iets

byzonders; dat ze zich niet omwindt met zulk een fpinzel, als de gemelde Ma-
'

luwe -Rups dan gewoon is te maaken. Onder de menigte der Ruplèn, die my,
als boven gemeld is, toegezonden zj-n, hebben flechis ettelyken eenigc verwarde

draaden, in haare Legerllede, herwaarts en derwaarts getoogen*,- daarop wierden

ze allengskens korter en dikker; en voorts zyn ze, nadat eenigcn drie of vier

dagen ftille gelegen hadden, altoos, na 't afftrooken van de huid, die aan haar

achtereinde vaft blyft hangen , even als de anderen , die geen draaden gefponnen

hadden, in eene Pop veranderd; aan welke ik ixioit eenig teken van gevoeligheid

be/peurd hebbe.

§. C.

In 't begin is zodanig eene Pop gantfch weck en grocnaclitig - geel van koleur;

op den volgenden dag wordt ze roodbruin, en met den derden dag violet; doch
ook deze koleur verandert weder; doordien 'er eindelyk op de Pop, even als op
de rype Pruimen en Sleebeziën, een blaauwachcig graauv/ ftof te voorfchynkomt",

dat 'er ook, even zo ligt als van de gemelde vruchten, af te veegen is, en ver-

moedelyk een zelfden oorfprong heeft. \Nni onze Pop betreft , daaromtrent hebbe
ik waargenomen , dat dezelve, wanneer ze nog roodbruin is , een helder vochtig

«weet van zich geeft; zodat ze overal even nat zy; als nu deze vochtigheid opge-

droogd is, dan verkrygt ze eene violet koleur; waaruit naderhand het blaauwach-

tig-graauwe ftof voortkomt, het welk zy , zo als ze in de 3de Fig. afgebeeld is, Pg. 3.

onveranderlyk behoudt. Ook is de Poppenfchaal , op dat deze vochtigheid door
dezelve zou konnen heen dringen , vol kleine openingen ; gelyk men , door een
eenvoudig Vergrootglas, aan een afgebroken ftukje van de laacfte Poppenhulze,
duidelyk zien kan. Zommigen van deze Poppen zyn by my 23 , anderen 28
dagen blyven liggen , eer de daar in verborgen zittende Vlinder te voorfchyn
kwam ,• waartegen alle de overige Dagvlinders van beide myne Claflen , indien

de Rupfen zich niet al te fpade veranderd hadden , gewoonlyk binnen veertien

dagen uitgekomen zyn.
'

§. j. De

• Door de manier der verandering dezer Rupfe, door Iiaare verwarde draaden , die 27, voor
^are verandering in eene Pop, om z,ich heen fpint, en door haare den Foppen der Nacht-
vlinder -Rupfen gelykende geftalte , verkrygt 2.y het kenteken , dat R'öjel voor de tweede
ClafTe xyner Dagvli ders bepaald heeft, en maakt dus eene gantfche uitzondering. Het fchynt,
•is of in den Keten , of liever het Net der Natuur , ook onder de Vlinders zodanigen 2.yn > die

guioc£^a»n tylTchss de Düg • en NaclUvüuders ip geplaatll konden worden.

K LEEMAN??,
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Ta2. IV. De uil diergelyke Poppen voortkomende Vlinder loopt, veel meer dan anderetï,

gevaar van verminkt te worden, byaldien hy niet terftond, by zyne geboorte,

aan 't een of 't ander lichaam in de hoogte kan kruipen, en zich aan 't zelve

Ijnrecht vaftzecten. Indien zulks al gefchieden kan, valt hy nochtans, op de
allerminflc aanraaking, ten eerden op den grond; en hy komt alsdan niet ligt

weder in de hoogte; zynde door dien val dermaate bedwelmd, dat hy en kop en
vleugelen binnenwaarts trekke. In deze gelleltcnis blyft die Vlinder lang liggen;

en gemerkt de vleugels middelervvyl voort groeien , zo konnen dezelven zich niet

behoorclyk uitbreiden; waardoor ze eene vvanfchapen geltalte verkrygen, die

ze, cindeiyk droog wordende, behouden.

§. 8.

Vermits nu deze Rups en derzclver verandering, nog van twee, in de Hiflorie

der Infecten wel ervaaren Mannen , befchreevcn is , zal ik , uit hunne Schriften

,

nog het een en 't ander, hier toe behoorendc, aanhaalen. De eerfte is de Heer
Carel Degeer, Koningl. Zweedfchc Kamerheer, en de ander de Heer
Paftoor SchSffer te Regensburg, welke de Hiflorie der Infeden , buiten

eenige andere fchoone Befchryvingen van vcrfcheidcn Infeflen , ook nog onlangs

niet eene voortreffelyke Verhandeling van den Bloem -Polyp der zoete wateren,

verrykt heeft. De Heer Degeer zegt in deszelfs Memoires pour fervir a
V Hiftoire des Infe&es ^ Tom. I. pag. 282. & fuiv.^ welken in 't jaar 1752 te

Stokholm in 40. uitgekomen zyn , dat de uit onze Rups voortkomende fchoone

Vlinder in Zweden zeer gemeen is, doch dat ze, zyns weetens, in Vrankryk,

Engeland en Duitfchland niet gevonden wordt. Deze Vlinder, zegt hy, is by
weinigen bekend, eneven dezelfde, dien Linnatis in zyne Fauna Suec. 802.

noemt. Papillio hexapus, alis rotimdatis integerrimis albis, fecimdariis ocellis

qiiattior fuperne, fepteminferm. jMouffet heeft, gelyk hy vervolgt, eene

zeer kreupele afbeelding van denzelven gegeeven; maar de befchryving van den

Heer Ray is daarentegen zeer goed: deze had dien Vlinder op den top van een

Berg te Geneve gevonden, en Peïi veu had denzelven uit Noorwegen ontvan-

gen. De Rups van dezen Vlinder, zegt hy verder, geneert zich met het boven

door my aangehaald kruid ; en men vindt haar op hetzelve in Mat reets volwadèn

;

waarom hy gelooft, dat ze in den Herfft al uit het Ei komt, en den Winter door

leeft als eene Rups, die dan met het mooie weer te voorfchyn komt. Aan 'c

opgemelde vleefchig deel onzer Rupfe , dat met twee hoornen voorzien is , geeft

hy eene graauwe koleur; en aan 't boveneinde van eiken hoorn is, naar zyn zeg-

gen, een klein langkwerpig , zwart vlakje te zien In de opkweeking dezer

Rupfe was de Heer Degeer ongelukicig; dewyl ze hem allen afïtierven , en

hy 'er flechts ééne overhield, welke omtrent het midden der Maand ^^««3; in eene

Pop veranderde. Zie daar het merkwaardigfte van 't geen ik by den Heer De-
geer,
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GEER, nakende deze Rups, gemeld vinde. Uit de befcliryving van den Heer Tab. IV.

ScHaFFER, (zie deszelfs nieuw ontdekte Deelen aanliiipfen en Kapellen &c.^
blykc, dat onze Rups, die hy den naam van Huislook- Rups, geeft, ^-icti ook
van een ander kruid geneert, dat hy het kleine Huislook met witte bloemen noemt;
by L1NN.EUS, Saxifraga fuHis radicatis aggregatis Ungulatis cartUagineo-
ferratis, caule paniculato , Steenbreeke, Bevernel, enz. by Tournefort,
Saxifraga, fedi folio, flore alho, en by Weinmann Sedum minus teretifo-

liuiii albur.i, kleine langkbladige w^itte Huislook, geheecen. Hy heeft de Rups
nooit aan deze zyde van den Donau, ten zuiden, maar altoos aan geene zyde
van dien llroom, ten noorden, op oud muurwerk, rotzen en fieenachcige Bergen,
en wel in eene zekere ilreek, van omtrent twee mylen lang, by menigte gevon-
den; fchoon het kruid, waarvan zy haar voedzel trekt, ook op andere plaatzen

groeide. Volgens het gezegde van den Heer ScnaFFER, blyven de Rupfen
den Winter over in de Eieren beflootcn,' want de jonge Rupfen komen eerfl: in

Maart oï April, wanneer de fneeuw gefmolten is, te voorfchyn. In 't kruipen
zynzetaraelyk gezwind, inzonderheid ten tyde van haare zuivering en verandering.

Aanvanglyk was hy , zonder de oorzaak daar van te konnen nagaan , even zo
ongelukkig als de Heer Degeer; doordien alle zyne Rupfen, zonder te

veranderen, mede van tyd tot tyd ftierven. Wanneer ze veranderen , maakcn ze
verfcheiden dra.iden van een teder fpinzel,- de Pop ziet 'er in 't begin groenachtig

en geelachtig uit; vervolgens wordt ze donkerbruin, en eenige dagen daarna is ze
met eene fchynbaare witte fchimmel ovcrtoogen. Het dus ver bygebragte hebbe
ik noodig geoordeeld uit de Schriften dezer beide Heeren , ten diende der Lief-

hebberen, aan te haaien; dan, dewyl de laatile, in zyne befchryving, 'er een
veel oinliandiger bericht van geeft , dan de (chikking van myn Werk toelaat hier

te plaatzen, zo wyze ik den Nieuwsgierigen verder tot het Werk van dien Heer
zeiven; en zal nu overgaan toe de tweede op deze IVtie Tab. afgebeelde Rups,
die ik noeme

De hruinhairige Beeren-Rups; tot de tiveede

ClaJJe der Nachtvlinders behoorende.

§• 9-

Gelykerwyze de in 't Eerde Deel van dit Werk , in de tweede Claflè , der F>i. 4.

Nachtvlinders op 2 ö^. I. Fig. i. afgebeelde en befchreeven Rups, ter oorzaake

van haare lange zwarte hairen, de Zwarthairige Beerenrups genoemd wordt,

alzo mag de tegenwoordige, om die zelfde rede, wei de Brulnhairige Beeren'
rups genoemd worden; gemerkt haar gantfche lyf op eene diergelyke wyze met
zeer veele en lange hairen bezet is, v/elken hier bruin van koleur zyn. Mifichien

was ray deze Rups nooit bekend geworden, byaldien ik niet, in 't voorige derde

Deel van dit Werk, op Tab. XXXIX. Fig 1 en 2. den Vlinder reets afgebeeld

IVde Deel. ifle Stuk. li en



30 VERVOLG VAN DE B E S C H R Y V I N G

Ti\8. IV. en uitgcgeeven had*; ten welken einde ik denzelven van myn waarden Vriend,

den jongen Heer RiDiN GE R, een waarden Zoon van een beroemden Vader,

uit Augsburg ontvangen had f. Ik vermoedde toen reets, dat die Vlinder uit zo-

danig eene Rups , als onze Beerenrups is , voortkwam ; en kort daar na wierd ik

,

tot myn grootftc genoegen, van de waarheid van dit myn vermoeden , verzekerd.

Dit ben tk verfchuldigd aan den beroemden Vorftelyken Bayreutfchen Lyf-Medicus

enHofraad,dcn Heer Doft. Wagner; die my, in 't jaar 1 751, niet alleen met

een Brief, nopens dezf^n Vlinder uit zyne Rups, vereerde; maar my ook te gelyk

een Wyfjes- Vlinder dezer foortc, die nog grootcr en fchooner dan de myne was,

benevens een deel jonge Rupfen, welken hy uit deszelfs Eieren gekweekt had,

overzond; waar voor ik hem nogmaals myne dankbaarheid betuige. Uit zyn

Brief bleek my, dat de Heer Hofraad zelf dien Vlinder, in de by Bayreuth gele-

gen cenzaame Landflreek, in eene Allee van Olmen en Linden gevangen had,

en gezind was my denzelven toe te zenden, zo als hy myne XXXlXfte Tab. ont-

ving. Deze Vlinder was niet alleen merkelyk grootcr dan myn Augsburger, als

reets gezegd is ; maar hy had ook aan ': achterdeel zyner bovenvleugelen , omtrent

den bovenrand , ter wederzyde eene driekantige heldergeele vlak ; welke aan den

anderen in 't geheel niet te vinden was ; dat bygevolg eene merkelyke verfchei-

denheid uitleverde. Hier by kwam dit zonderlinge, dat deze Vlinder, in zyne

gevangenis, fchoon met eene fpelde vaftgeftoken , nog veele witachtige blin-

kende Eieren van zich gaf, welken ongetwyfteld reets door 't Mannetje bevrucht

geweeft waren. Want 'er kwamen , na verloop van tien , twaalf en veertien

dagen , zeer kleine witte Rupsjes uit voort, die met zeer tedere lange hairen dun-

netjes bezet waren. En dezen toonden , toen men haar allerhande tedere blaadjes

van GewafTen voorwierp , na ettelyke dagen , ten duidelykfle dat het Lindenloof

haar het aangenaamlte was; nadien zy, fchoon ze ook wel aan de Olmen -en

Lyfterbeziënblaadjes knaagden , dezelven wel dra verlieten , en op de Linde-

biaadjes vielen. Zy groeiden ook van dit voeder van dag tot dag; namen toe

in grootte en krachten; en^ na verloop van tien dagen, zuiverden zy zich van

alle onreinighcid; wierden bleekgeel van koleur, zaten (til en ftrooptcn haare

eer-

• Delen overfchoonen Wyfjes Nachtvlinder noemt de Heer Liiinaus , in zyn Syfl. Nat. pag.

¥25- fP- 9-- Matromila, Ae Dame , den C/ugts , Burgerbeer. Onder de Wyfjes Vlinders zyn

Zominigen nog merkelyk grooter dan de Rolêlfche at beelding, en fchoon ze veele witachtige

blinkende Eieren leggen , zyn z.e evenwel zeldzaam. Miffchien zal ik nog een anderen , als

iTjede de Pop vin dezen zeldzaamen Nachtvlinder , benevens deszelfs even zo zeldzaam Man-

netje, in myne Byvoegzelen mededeelen.

Klcemann.

-f Ter eere van dezen hier naar waarde geroemden Zoon van den in 't jaar 1767. overleeden

vermaarden Heer Ridinger , kan ik niet nalaaten, den Liefhebberen zyne fchoone Verzameling

van Viervoetige Dieren, welke hy ledert ccnige jaarcn in fj. uitgeeft, met eene Hoogduitfche

en Franfche befchryving, naar de rangfchikknig van de Heeren Klein en Linnaas, en naar 't

Leven "«ekced engekoleurd, als iets merkwaardig, aau te pryzen,
** Kleemank.
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ecrflc huid af. Na 't afleggen van die huid vcrfcheenen ze merkelyk grooter; Tab. IV.

en dcrzelvcr hairen op den rug waren veel langer en gantfch zwartachtig; hierby

waren ze fnel in 't loopen. Het voeder fcheen haar voorcreffelyli te fmaaken, zy
groeiden, binnen de volgende tien of twaalf dagen, weder zeer fterk; en na

verloop van dien tyd, maakten zy zich andermaal, even als de eerfl:e rcize, ge-

reed tot eene tweede vervelling. Na deze verandering befpeurde men aan de-

zelven twee eenigzins donkere zydellrecpen ; en zy waren met tamelyk lange

roodbruine hairen bezet. Van dien tyd af aan kon de Heer Hofraad , wegens
zyne veelvuldige bezigheden en afweezigheid, haare verandering en wasdom zo
naauwkeurig niet meer nagaan, fchoon hy ze nog dagelyks frifch voedzel gave of
liete geeven. Haar wasdom ging nu verder zo fpoedig niet meer voort; en toen

ze vervolgens na verloop van 12 of 14 dagen, voor de derdemaal haare huid

veranderd hadden , waren ze met veel korter , doch ook veel digtcr , en meer
donker roodbruine hairen begroeid. Hier op fcheenen zy,noch naar haare even-
redigheid, noch naar maate van den Vlinder, die 'er uit voortkomen moert, meer
te willen wafTen; of zich tot eenige verandering te fchikken. Vermits nu ook
omtrent dien tyd, wegens het invallende flechce weer, de Lindebladeren begonnen
aftevallen , en myn Begunftiger op reis moert gaan, zo wilde hy de Rupfen evenwel
niet laaten verderven; en befloot derhalve, om 'er my het grootrte gedeelte van
over te zenden ; hoopende dat ik mogelyk nog een middel zou vinden , om de
eene of andere van dezelven ter veranderinge te brengen; of dat ze my vcelli"-t

ter afbeeldinge konden dienen.

§' 10.

Dit vras de inhoud des Briefs van den Heer Hofraad , en dewyl ik met denzel-

ven, benevens den Vlinder, ook de nog leevende Rupfen ontving, zo kweekte
ik dezelven op het zorgvuldigrte; maar ik kon ze niet tot de gewenfchte volko-
menheid brengen. Zy bleeven wel den gantfchen Winter over , tot in de maand
Maart des volgenden jaars, in myn Kelder, waarin ik ze uit voorzorg gezet had^
by 't leven ; maar ze wilden , reets federt de maand OSiober , toen ik ze ontvan-

gen had , niets meer nuttigen. Nadien ze echter in Maart nog leefden , bezorgde
ik ze met veelerleie foorten van Loof, het welk ik in eene warme kamer liet uit-

fpruiten; dan zy hadden 'er geen fmaak in; en rtierven van dag tot dag, zonder
dat ik 'er nog een van afgebeeld had,- om dat ik zulks niet wilde doen, voor dat

ze vohvaiïèn waren. Dan deze fchade wierd my in 't jaar 1754. vergoed, door
myn genoemden Vriend den Heer Ridinger van Augshurg'^ overmits hy my
eene naauwkeurige en konrtige Afbeelding van deze zo zeldzaaraeRupfe toezond;
welke hy zelve met veel zorge en moeite opgekweekt had. Daarbenevcns gaf
hy my in een Brief hier omtrent het volgende te kennen. Hy had, in den Hcrfft
des jaars 1751, twaalf dezer Rupfen van een Vriend ontvangen; welken uit de
Eieren, door een Vlinder, die reets met eene fpelde vartgeftoken was, gelegd,

voortgekomen waren. Men had dezelven, drie maanden lang, met Salade ge-

E 2 voc-
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Tad. IV. voedcid en opgekweekt; en na dat myn Vriend ze ontvangen had , kreegen zy

wel haafl een walg van die groente, en maakten zich gereed om het VVinterkwar-

tier te betrekken; waartoe hy haar dan ook, naar niogelykheid, behulpzaam

was. Mot de aankomll: van Mi?ör^ des jaars 1753, bragt hy de Rupfen weder

ju zyne Kamer; maar vond 'er, tot zyn leedwezen, de helft van geftorven. De
overigen verzorgde hy wel met de noodige fpyze, maar zy wilden in lang nog

niet aanbyten; tot dat ze eindelyk, door do warmte van de Kachel, daartoe als

gedwongen fcheenen te worden. Vervolgens veranderden zy verfcheiden reizen

van huid, na dat ze zich telkens voorafin een Spinzel beflooten hadden. Op het

laatfte aten zy alles wat haar voorkv/am, als bladeren van Peere -Appel -en andere

boomcn, met groote greetigheid. Doch, fchoon ze nu hier door zo wel in

grootte als dikte toenamen, verydeldcn zy echter de hoop van haail te zullen

veranderen; doordien ze zich, op nieuw, tot eene overwintering fcheenen te

fchikken; waarby ze wel de helft in grootte verminderden. Hy plaatfle zyne

Rupfen dienvolgende, in een met aarde en andere dingen gevulden Pot, weder

in den Kelder; en verwachtte met verlangen haar toekomend noodlot. Dan dit

viel zo nadeelig uit, dat 'er, van alle zyne kodgangers, flechts ééne enkele in 't

leven bleeve; die hy terftond, door een goed Vriend, op het naauwkeurigfte

liet afmaaien ; en welke afbeelding hy my toezond , waardoor ik in ftaat gelkld

ben , om dezelve op mync thans onder handen zynde Plaat te vertoonen.

S. II.

Fig. 4. Wy zien deze Rups in de 4(^2 Pig, Haar lyf heeft met alle deringen, die door

diepe inkervingen van elkander afgezonderd zyn , eene donkerbruine koleur. De
ringen ziet men overdwars met veele knopjes bezet; en dezen zyn, benevens de

negen luchtgaten, roodachtig- bruin en helderer dun de grondverwe, gelyk ook

de lange hairen, welken op de daardoorheen fchynende knopjes zitten. De lip

en de vreetpunten aan den kop hebben, zo als ook de zes voorfte klaauw-en de

tien buikpooten , eene okerbruine koleur. In 't kruipen is deze Rups , even als

anderen haars gclyken , zeer fiiel ; en by de aanraaking krimpt ze mede , zo als

de anderen, te zamcn. Dan of ze insgelyks, by haare verandering, zodanig een

fpinze] maake, als de voorige Beerenrnps, en of haare Pop even zo zy als die,

laat zich tot nog toe, zo veel my betreft, meer vermoeden dan bewyzen. Nu
volgt op onze IVJe Tab. nog

Eene hyzondere Rups*.

S- 12.

/^. 5« Deze Rups, in de 5-ïe Hg. afgebeeld, hebbe ik voor eenige jaaren , terwyl

ik

• In myne Bjlagen tot de Röfelfche Hiftorie der Infeften; welke ik reets hebbe begonnen uit te

gee-
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ik gevaarlyk ziek lag, van een waardigcn Bcgunnigcr, inafbcelding, zo als ik ze Tab. IV.

hier mededeele, met een bygevoegdeii Biicf ontvangen. Doch, gemerkt ik

toen myne zaaken zelf niet redden kon, zo is deze Brief v.rlooren geraakt; en,
fchoon ik my wel te binnen konne brengen, dat ik naderhand , nog door een
tweeden Brief, van denzelfden Begunftiger om antwoord verzocht ben , hebbe ik

echter ook dezen onder myne veelvuldige federt vyftien jaaren verzamelde Brieven
niet weder konnen vinden. Ingevolge hier van kan ik tegenwoordig zo min mel-
den, wie deze Begunftiger geweell zy, als zeggen, wat hy my nopens deze
Rups gefchreeven hebbe: weshalve ik ihans niet anders doen kan, dan hem,
hoewel my onbekend, hier mede myne dankbetuiging te laaten toekomen, en den
genegen Lcezer eene korte befchryving van deze Rups mede te deelen.

S- I O'

Byaldien ik een naam aan dezelve geeven moefl, zou ik haar de geele en rooils

Doffhlrups, m;t den bruinen kop en ruitvormige zivarte rug-cicraaden^
noemen. Haar lyf is fchoon citroengeel, en de vyf paar (lompe buikpooten
hebben diezelfde koleur ; maar de zes klaauwpooten , benevens de kop, zyn
blinkend- bruin. Langs den rug ziet men nog eene rei by^ondere ruitvormi."-e

vlakken, welken wit zyn , en eene zwarte bczooming hebben. Ieder ring heeft

zulk eene vlak; en op deze (laan veele, uit lange digt by elkander zittende hairen

te zamen geftelde pyramiedswyzc Borllels, rechtop in de hoogte. Zommif^en
dezer, vooraan en in 't midden (bande , zyn carmynrood, doch de overin-en zo
geel als het lyf. Dit heeft ter wcderzyde nog eene rei tedere punten, ''en 'er

fchynen, behalve deze bordels ook nog eenige andere hairen aan te zyn. Meer
weete ik 'er voor dit maal niet van te zeggen. MilTchien ftelt my de tegenwoor-
dige gemeenmaaking dezer Rupfe in 't vervolg nog in Raat, om 'er een omflandi-
ger bericht van mede te deelen ; alleenlyk moete ik hier nog aanmerken , dat ze
my eenig?ins miflekcnd voorkomt; gelyk de Kenners zeiven wel zullen zien-
ondertufTchen vertoon ik ze , zo als ik dezelve ontvangen hebbe.

Fyfderleie zeldzaame Indiaanfche Vlinders, benevens
een groote Indiaanfche Neushoorn-Kever,

Ik hebbe hiervoorens gewag gemaakt van tien fiuks zeldzaame Vlinders t,
welker afbeelding ik beloofde mede te deelen, zo als ze my, uit de Ko-

"

ningl. Dresdenfche Natuurkamer , toevertrouwd waren. Op Tab. II. en Ilf.

hebbe
geeven, zullen de Liefhebbers, na het eicde van dit iVde Deel, .op de XVIJie Tab. Fis i-f
4eze Rups beter in haarc natuurlyke geftalte, benevens haarePop en Vlinder, afgebeeld vindcu,'

£ 3 ii-LhCAlAiS».
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Tab. V. hcbbe ik 'er reets zeven onder 't oog gebragt; des 'er nog drie moeften volgen.

Maar ik heb my in 't geral vergift,- want, fchoon ik wel tien Infeften ontvangen

hadde, waren 'er echter (lechts negen Vlinders onder; en het tiende was een

groote Indiaanfche Neushoorn -Kever; zodat 'er niet meer dan twee overig zyn,

die ik, benevens den Kever, op de Vde Tab. afgebeeld hebbe.

Wat de beide Vlinders aanbelangt, ze behooren tot die byzondere foort van

Indiaanfche Dagvlinders der tweede ClafTe, welken, benevens hnnne lange en

fmalle bovenvleugelen, een buitengemeen dun en lang achterlyf hebben. De

ƒ•,> I
eerfte, op deze Tab. in de i^e Tig. afgebeeld, kan, ter onderfcheidinge van

de overigen, genoemd worden:

De Indiaanfche Dagvlinder der tweede ClaJJe , zuiens

hoven-vleugels met heldergeele , en de ondervleugels met

vuur - of menieroode vlakken vercierd zyn *.

De hier laatftgenoemde vuurroodc vlakken zyn, in de ondervleugelen, zo groot,

dat ze veel eer derzclver grondverwe, dan vlakken fchynen uit te maaken," invocge

dat de donkerbruine koleur, die in de bovenvleugelen de grondvenve te noemen

is, hier (lechts als eene bezooming voorkomt; het welk de Viiurkolcur des te meer

doet uitfteeken. Van de bleek -of zwavelgeele vlakken zyn 'er in ieder vleugel

twee, die zich echter, zo wel in grootte als in geftalte, van elkander laaten

onderfcheiden. De grootrte ftaat in 't midden des vleugels ; en de kleinfte en

fraalfte naar het buitenfte einde , en vertoont byna eene Latynfche S. Beiden

lieb-

* In 't Syft. Nat. van den Heer Lintneus; pag. 756. fp. 63. Pap. Eq. voert hy den naam van

Ricini , den IFondcr-FIinder. De beroemde Jurfr. Merian heeft dezen Vlinder in haar groote

Werk der Surinaamfche Infeften, ook op deXXX.7«/'.op de Palina Chrifti, (welk gewas in

Suriname de Olyboom , doch van Ricinus in het tweede Deel van den Hortus Malab. , Ameri-

canui Major genoemd wordt , ) zittende en vliegende afgebeeld , en daar nevens eene ligtgroene

Rups met lange witte hairen geplaatft; van welke zy zegt, dat dezelve de groene bladeren van

dit Gewas at, en den sden iJ/a; in eene Pop veranderde, waaruit zy den 17 dezen Vlinder

bekwam. Doch ik denkeniet, dat my iemand zal konnen doen gelooven, dat deze Dagvlin-

der uit de door haar genoemde hairige Rups voortgekomen is. Veel eer geloove ik , dat zy

daar omtrent niet opmerkzaam genoeg geweeil, en dat 'er eene ongelukkige verwiflèling ge-

beurd zal zyn. De hairige Rups toch , die zy 'er by vertoont , is eene Nachtvlinder -Rups v.an

Rëfels tweede Clalle; dezelve is zeer gelyk aan eene Europiiche Rups, die ik in myneBylagea

afgebeeLl zal uitgeeven ; en komt volkomen overeen met de Rups, welke reets in de Hoogd.

Overzetting van Degeers Werk, I. Deel, óJe Verband, op Tab. XII. Fig. 10 en 11. afgebeeld

js; die echter iu geen Dagvlinder, maar in een Nachtvlinder verandert. In 't groote Knobrifch

Werk, Delici^ Nat., vindt men den Vlinder Tom I. Tab. C. Fig. 4. ook, doch iets zwarter,

po met een donkerbruin achterlyf, afgcbeddi 't welk veeiligt naax- een Wyfje gedaan is.

Kleeman.n.
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hebben ze eene evenredige fchikking, en loopen eenigzins fchuins overdwars T.ib. V.

door den vleugel heen. De kleine kop, het borftftuk en 't dunne achterlyf,

icheenen in 't leven eene blinkende helderbruine koleur gehad te hebben; dewyl
zulks nog na den dood te befpeuren was. Eindelyk zien wy ook aan dezen

Vlinder nog zodanige Sprieten , als alle Vlinders van de tweede ClalTe der Dag-
vlinders voeren: ze zyn hier zeer lang, doch teffens teder, en hebben aan 'c

einde dikke kolfjes.

S- 3.

Den tweeden op deze Tab. afgebeelden Vlinder noeme ik

Den Oranjegeelen hidiaanfchen Dagvlinder der tweede

Clajfe, met veele donkerbruine en heldergeele vlakken
vercierd, en met fmalle en lange vleugele?i*.

Deze is niet alleen inerkelyk grooter dan de voorige, maar pronkt ook met
gantfch andere vlakken en cieraaden, gelyk de naauwkeurige afbeelding van den-

zelven in de 1^^ Fig. vertoont; werwaarcs ik den genegen Lezer wyze, nademaal
de vlakken en cieraaden buitendien niet v/el te befchryven zyn. Alleenlyk zal ik

hieromtrent aanmerken, dat de beide langkwerpige ovaalronde ondervleugels eene
oranjegeele gi-ondverwe hebben; en dat 'er op ieder eenigzins fchuins, in de
lengte, twee reien zeer fcherp getande vlakken, van eene donkerbruine koleur,

te zien zyn; diergelyken men wel, fchoon in andere koleuren, op het zogenaam-
de gemeene gevlamde papier vindt. Daarentegen is, in de beide lange boven-
vleugelen, genoegzaam de eene helft van den grond oranjegeel, en de andere

zwavelgeel. De eerfle koleur vertoont zich in de fmaile helft des vleugels, naar

den kant der inleding; en de andere in de breede; echter maaken ze, ter plaatze

van haare famenkomft, geene dwars- maar eene fchuinfe ongelyke linie van ver-

eeniging; alzo dezelve van den achterften hoek des buitenrands, naar vooren,
tegen de inleding toe, getoogen is. Ondertuiïchen is 'er evenwel, van den zvva-

velgeelen grond , minder te zien , dan van den oranjegeelen ; vermits de donker-
bruine flreepen en vlakken , waarmede deze vleugels getekend , en die zo wel ia

grootte als vorm onderfcheiden zyn , dezelven meerendeels bedekken. Eén der-

zelven inzonderheid beflaat alleen een vierde van den vleugel; zo dat 'er maar
een

• De Heer Linnens noemt hem, in zyne S'sjl. Nat. pag. 755. fp. 58. Pap. Eq. Polymnia,
den Oranjevkugel Zyn Vaderland is China, waaruit eene Liefhebfter van Infedlen hem ont-
vangen heeft. In het Werk van Knorr , Delicia Natura- Selelta , Tom. I. is 'er, op Tab. Cl.

Fig. 5. eene Afteelding van te zien; doch dezelve vei toont een dikker en bruiner achterlyf;

zyndc vermoedelyk naar een Wyfje getekend. Men vindt aldaar geen gewag gemaakt van
zyn Vaderland } alleen wordt 'er getegd , dat hy een Buitenlander is.

Kleem ANN.
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Tac. V. een dwarsvlakje van den grond in te zien zy. De voorde, als een boog ge-

kromde rand, is ook met een donkeren llreep van dezelfde koleur bezoonid; en

de acliceifte binncnwaarts omgecoogen rand vertoonc , a?.n zyn fmallen oranjegee-

lenzoom, ook nog een rechtlynigen, ongelyk breeden, donkerbruinen ilreep.

Hoe 't mee de overige vlakken gelleld zy , kan in de afbeelding genoegzaam ge-

zien worden. Hec lange en dunne achcerlyf van dezen Vlinder, dat aan 't borll:-

lUik wel het duurte is, worde naar achteren cenigzins dikker, en verkrygt hier

door eene knodsvormige gertake. Zyne koleur is, even als die van den anderen,

helder bruin; doch de zes tedere pootsn, benevens de lange fprieten, zyn zwart.

§• 4-

Aan zo veele fmalgevleugelde Indiaanfche Vlinders, als my tot heden onder 'c

oog gekomen zyn, hebbe ik altoos, onder andere koleuren, ook deze donker-

bruine waargenomen. Ondercuiïchen was 'er nu meer dan minder, van die ko-

leur; of deze koleur was, naar gerade dat 'er andere koleuren meer of minder

frifch in de vier vleugelen uitrtaken, helderer of donkerer; als uit ettelyke voor-

beelden der onderfcheiden foorten, welken ik reets onder 't oog gebragt hebbe,

genoegzaam gezien kan worden. Men merke hier omtrent aan, dat deze bruine

koleur, by verfcheiden fchildcringen , de allerbelle tot eene grondverwe dient;

en dat alje andere frifche koleuren daar op ten fchoonite ftaan, of 'er ten fraaille

by uitrteeken. Dus konnen deze geringe Schepzclen mede tot een bewys dienen,

boe de Natuur der Konrt ten voorbeelde kan ikekken ; en dat de Konfl: , wanneer

ze iets fraais wil voortbrengen , flcchts de Natuur te volgen heeft. Schoon ik nu

,

in de Kabinetten van verfcheiden Liefhebbers , veel meer van deze fmalgevleu-

gelde Indiaanlche Vlinders gezien hebbe, dan ik in ftaat ben, by deze gelegen-

heid mede te deelen; zo geloove ik echter, dat het getal derzelvcn, en der me-

nigerleie foorten, in hun eigen Vaderland nog veel grooter is. Men zou 'er

dienvolgens, naar ik vermoede, nog wel eene Clafle van Vlinders uit maaken
konnen,- welke tuiïchen de beide Claflèn van Dagvlinders gcplaatft kon worden.

Het zou toch , wanneer men zulks naging , blyken , dat geduurig de eene foort

na de andere breeder vleugelen en een dikker achterlyf heeft; zo dat ze eindelyk,

van de breedgevleugelde Dagvlinders der tweede Claflè, ten opzichte der breede

deelen, naauwlyks te onderlcheiden waren; gelyk ook reets aan de zeldzaame

foorten, die op Tab. II. Fig. i. en op Tab. III. Fig. 6. afgebeeld zyn , en

nog op Tab. VI. Fig. i. rtaat te volgen, duidelyk genoeg te zien is. Dit veel-

vuldig, en nochtans in zeker verband llaande ondcrfcheid der deelen, is de oor-

zaak, dat niet alleen de Infeften , maar ook alle andere Schepzelen, welken tot

de drie Ryken der Natuure behooren, zo bezwaarlyk in eene rtelligc orde te

brengen zyn. En dit bewyrt teffens de waarheid van 't gezegde van den Heer

van Leibnitz., dat men goeu twee dingen kan vinden, die elkander volkomen
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groote Ind'wanfche Neushoorn-Kever, met
geele Vkugeldekzekn *.

J. 5.

Voor dac ik nu de drie laatften der genoemde vyf foorten van zeldzaame Indi- Tab. V.

aanfche Vlinders befchryve, moete ik nog eerft iets melden, van den op deze ^'•^' 3'

Vde Tab. in de 3de Fig. afgebeelden grooten Neushoorn - Kever. Deze behoort
vooral mede tot de zeldzaamheden eener Verzamelinge van Infcdien; en hy zal

ons tcrltond, by den eerften opflag, doen denken aan dien van eenc gclykc foorc,

welke in 't Voorbericht van het tweede Deel dezes Werks, benevens andere
gehoornde Kevers, op Tab. A. voorkomt. Hy is den anderen, zo in grootte
als geftake, volkomen gelyk; en de vletigeldekzels alleen maaken een onder-
fcheid tuiTchen hen beiden: vermits dezelven hier eene koleur hebben, welke
den rypen Olyven niet kwalyk gelykt; daarenboven zyn ze ook met eenige onre-
gelmaatige donkere punten befprenkeld, en hebben ccne fmalle zwarte bezoo-
ming. Dit alles intuflchen maakt hem reets tot een byzonder (lag van deze Kever-
Claflè ; al waren de klaauwleden zyner anderzins zwakke pooten niet veel dunner,
dan aan den anderen. Voor 't overige zyn deze Kevers elkander zo gelyk, dac
ik van den tegenwoordigen geene verdere befchryving behoeve te geeven ; ge-
merkt ik flechts al het gene 'er, in het Tweede Deel, van gezegd is, zou moeten
herhaalen. Alleenlyk zal ik nog z.ggen, dat men de groote en kleine tandfpitzeii

van den onderhoorn, welke met den kop uit één fluk beftaat, by genen in eene
andere orde vindt, dan by dezen; en dat ze hier niet zo fcherphoeki'^ , maar.
meer (lomp uitvallen, Byaldien men nu daaruit befluiten wilde, dat de andere
milTchien het Mannetje , en deze het Wyfje is, zou ik die giiling niet konnen
toefiemmen; nademaal het geflacht zich, ten minlle by de Kevers onzer Gewes-
ten, aan 't onderfcheid der hoornen laat kennen, welken over 't algemeen by
de Wyfjes kleiner zyn, dan by de Mannetjes. Dan het zy hiermede zo 't wil,
dit toch fchynt my zeker te zyn, dac de tegenwoordige Kever die geene is, van

wel-

* Deze Kever heeft, in 't Sjji. Nat. van Linnaus den naam van Hercules. De Heer Dodl.'
Fbet heeft hem, in zyn Syfl Scarabeor , iiwgelyks onder den naam van Hercules, in 't

cerfte Deel, pag. 24. befchreeven, ec op Tab. XI. Fig. 98. laaten afbeelden. Hy meldt ons
aldaar, hoe de breede geftalte der Voorpooten te kennen geeve, dat dit InfeiSt gemaakt is,

om in verrottende bladeren , vermolmd hout , en wteke of fappige gronden te werken. Uit
zyne Afbeelding is cp te maaken , en ik ben 'er ook van overtuigcf, dat deszclfs klaauwleden

,

welken de Heer Röfel hier veel dunner noemt , dan ze zyn aan den genen , die in het tweede
Deel op de eerlle Teb. A. afgebeeld, en van eene zelfde geftalte ii, door hem raai- een be-
fchadigd Origineel, van 't welke de wezenlyke klaauwpooten des Kevers verlooren, en aan 't

welke de kleinen van een Schröter of zogenaamden Hartkever aangelymd waren, afgebeeld
zyn geworden: want de natuurlyke Kever heeft werklyk grooter klaauwpooten, dan de Rö-
felfche Afbeelding, die voor 't overige zeer natuurlyk is. De Heer Dr. ^oet zegt, dat Ze op
Curacao gevonden worden.

• iFae Üid. ijh Stuk, F
^
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Tas. V. welken de Heer Markgraaf, in hec tweede Deel door my aangehaald, zegt;

dat hy Olyfkoleurige, met iets donkergeel vermengde, en hier en daar mee

bruine punten befprenkelde Vleugeldekzelen heeft. Ondertuflchen kan ik nog

niet relooven , 't gene ik in 't gemelde Voorbericht van het tweede Deel , no-

pens dezen Kever, op pag. 12. uit Petiver en Gr en aangehaald hebbe,

te v;eeten; dat deze foort van Kevers de Teddy -Vlieg genoemd wordt, om dat

ze den Toddyhom zeer veel fchade toebrengen ; nademaal dertig of veertig

derzelven de fcècrfe^ met behulp van bunnen Snuithoorn, doorzaagen , zich

met bet idtvlo^lends fap bezuipen^ en alzo gevangen worden. Schoon ik dit

laatfte al wilda toeltaan, kan ik nochtans, alles wel overweegende , niet vinden,

hoe di: zaagen raogelyk zy. Dat zulks raet den bovenflen langen en onbewee-

gelyken Snavel of Hoorn niet gefchieden kan, is blykbaar; nademaal dezelve,

aan zyne ondervlakte , niet'zo zeer met zaagvormige tanden, als wel doorgaans

met hairen bezet is ; die veeleer afflyten , dan iets van de fchorfe doorwryven

zouden. Ook zegt Petiver dit niet,- maar hy Vifil dat het zaagen door middel

van den Snuithoorn gefchiede. Dan , byaldien het met dit naar boven gekromde

en zabelvormig Werktuig volbragt zou worden, zo moeften deszelfs zes of zeven

tandachtige , en in grootte zeer ongelyke fpitzen , niet aan den bovenden maar

aan den onderden fcherpen kant ftaan: en devvyl het tegendeel hier van plaats

heeft, is 't eene oogfchynlyke onmogelykfaeid, dat 'er de Kever iets mede zoude

konnen doorzaagen. Men ftelle al eens, dat de Kever, door middel van het

kopoewricht, dezen kortflen en naar boven gekromden hoorn, benevens den kop,

met welken hy één ftuk uitmaakt, tuflchen zyne zes pooten, aan de ondervlakte

van 't lyf leggen kan , derwyze, dat deszelfs tanden op de boorafchors te ftaan

komen; dan zelfs zou het nog onmogelyk zyn; gemerkt de hoorn langer is dan

de pooten," en hy, om dien op den buik te brengen, zich raet dezelven niet

zou konnen vafthouden ,• des hy noodwendig vallen moefte. Dienvolgens zou ik

Petiver en Gren eer geloof geeven , wanneer ze gezegd hadden; dat deze

Kever zich van zyn onderden Hoorn bediende, als van een Breekyzer; en des-

zelfs uiterfce fpits in de reeten of barften der fchorfe ftak; dezelve allengskens

ophefce," ze dan in Hukken brak, en alzo het fap des booms nuttigde ; wanneer

het evenwel nog te bezien zou ftaan, of de bovenfte en langer Hoorn zulks niet

zou verhinderen. Inmiddels v/ille ik nochtans niet ontlcennen , dat 'er buitenland-

fche Kevers konnen zyn, die het fap van zekere boomen beminnen; inzonder-

heid, dewyl zulks ook van onze Schroters bekend is; doch dat ze ligt te vangen

zyn, is, myns oordeels, niet daar aan toe te fchryven, dat ze zich dronken

zuipen; ni?,ar ontftaat veel eer daar uit, dat ze, wegens de grootte en zwaarte

van hun lichaam, zich niet zo ligt, als andere kleiner Kevers, opheffen en weg-
vliegen konnen.

§. 6.

G;;lykcrwyze 'er nu van dsze foort van buitenlandfche Neushoorn -Kevers,
met
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met twee boven elkander fiaande lange hoornen, ten aanzien der koleuren hun- Tab. V,

ner vleugeldekzelen, tweeërleie flach is; zo hebbe ik ook onlangs hec vergenoe-
gen gehad, van een flach van de foort dier groore uitheemfche Neushoorn-
Kevers, welke ook de vliegende Stier genoemd w^ordc, te zien; die geen zwarte
vleugeldekzels had, gelyk de Kever, op de gemelde Tab. A. in de Voorrede
van het tweede Deel tig. 2. afgebeeld , maar met geelen voorzien was

, gelyk
de tegenwoordige op Tab. V. By dezen vliegenden Stier , welken ik , nevens
andere Infedten, verzenden nioefl:, bevonden zich ook eenige andere zeer byzon-
dere, groote, doch ongehoornde foorten van buitenlandlche Kevers, met de
voorigen onder eene zelfde Clafle behoorende. Een derzelven kon ik, inzonder-

heid, niet dan met groote verwondering, en deswege niet genoeg befchouwen;
doordien het voorlle paarzynerpooten niet alleen buitengemeen lang en gekromd,
maar ook met zulke zwaare byfpitzen bezet was, dat ze meer naar de hoornen
van onzen Schroter, dan naar pooten geleeken. Zommigen der overigen dezer-

Kevers hadden gladde zwartbruine vleugeldekzels; maar by anderen waren ze
okergeel en zo ruw, als of ze met geverwde fyn gekapte wol beflrooid waren*.
Alle deze wonderbaare Schepzels zou ik zekerlyk afgebeeld hebben, ingevalle

ik my niet verplicht gevonden had, om de begeerte en wensch van mynen voor-
naamen Begunlliger, dien ze toebehoorden, Ipoedig te bevorderen; met dezel-

ven, hoe eer hoe liever, wederom te zenden. Echter zou zulks nog wel hebben'
konnen gefchieden , indien ik geen meer belang gefl:eld had, in 't afmaaien van
drie daarby zynde ongemeen fchoone Vlinders; waarmede ik den Liefhebberen
myner Werken, naaltdenkelyk , meer vermaaks dan met de Kevers zal doen.
De vooraaame Eigenaar derzelven zal , hoope ik , zulks niet euvel opneemen

;

te meer daar hy zelf, gelyk ik voor zeker weete , vermaak fchept in de voortzet-

ting van myn Werk te bevorderen. De eerfte dezer Vlinders is

£^/; ongemeen prachtige en fchoone Dagvlinder der
tweede ClaJJe , met celadons koleurige'ftreepen en vlakken ,

in een donkerbruinen grond. "^

S- 7'

De kortheid van tyd , geduurende welken ik dezen ongemeen fchoonen Vlin- Tab. VI.

der,

* Alle deze Rupftn, zo zonderling van geflalte» zyn thans, in de fchoone Plaaten van den Heer
Voet, afgebeeld te vinden.

Kleemam^'.

f Hy wordt in 't Syfl. fJat. van Limam p. 553. fp. 47. Pap. Bq- Demophon , Croenmarmer
genoemd. Doch aldaar heeft de Heer Unnaus verkeerd geiet: Röf, Inf. 4. T. 4. tig. I. in
plaats van T. 6. Zo als my bericht is > zou hy in Surittamen gevonden worden.

F 2 Kleemann.
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Tab. VI. der, benevens zyne mecgczellen, in bewaaring had , heeft my niet toegelaaten,

denzelven, zo min als de beide volgenden, anders dan naar de bovenvlakte alte-

beeldcn; dan, dcwyl die ook zyne Ichoonlte zyde is, konnen wy 'er ons des te

Fig. I. êer mede vergenoegen. Ucze Vlinder /-V^. i. heeft, zo wel ten aanzien van de

gilhltc, als van de koleur der vleugelen, iets byzonders boven anderen. Zelden

zil men oen Vlinder zien, wiens bovenvleugels, naar het uiterfte einde, zo fmal

toeloopcn; en daarentegen by de inleding zo breed zyn; meellal bevindt men
liet tegendeel Dan het byzonderlle der ondcrvleugelen van dezen Vlinder beftaat

hierin; dat ze, aehter over het achterlyf, langen fpits uitloopen,- en aan den

buitenrand zes of zeven uidteekende llompe fpitzen hebben. Wat verder de ko-

leur dtfzer vier vleugelen aanbelangt, derzelver grondverwe is, gelyk het lyf,

donkerbruin ; en daar door wordt de voortrefFelyk Ichoone Celadons groene llreep,

welke door ieder paar vleugels, zo wel op de rechter als op de linkerzyde, ge-

toogen is, en in de achtervleugelen zeer fpits toeloopt, niet weinig verhoogd.

In de bovenvleugelen is deze Itreep naar vooren toe afgebroken , en veroorzaakt

daardoor verfcheiden Schildvlakken in dezelven, welken allengskens in grootte

afneenien. In de ondcrvleugelen ziet men wyders, kort aan den puntigen rand,

vyf Celadons groene fikkel-of maanvormige vlakken; welken, met de ftompe

uitrteekzels , eene evenredig vooitloopende rei uitma'aken. De tweede .dezer

Vlinders is

Eef? hy iiitjlek fchoone Dagvlinders;^» de eerftc

Clajfey met booghlaauwe en met roock opgfpiegels

verderde ondervleugelen , als ook met prachtig

getekende hoven-vleugelen.*

% 8.

Ten opzichte van de grootte kan men dezen uitheemfchen Vlinder, in de 2<3c

Fig.

* De Heer Pieter Kramer heeft , in zyn fchoone Werk van de Uitlandfche Kapellen , op Tab.

XIX. Fig. C. D. en Tab XXXIl. Fig- E. F. het Mannetje en 't Wyl-je van dcicn Vlinder

laaten afbeelden , tn pag- 28, ook 52. enz. onder den naam van Orilhya {Li n. Syfi Nat.

pcê- 77° fP- ^^7) belchreeven. Hy zegt, dat ze uit Batavia en Ciin; komen En Ie Heer

Eclwardi, die hem in /.yn Origineel Werk der Nat. Hift. of Birds, op Tab XXVI. (in de

Hoügd. overiettnig op Tab- LI.) insgelyks, doch ten onicchie, met zes volkomen pooten

afgclccli vertoont, heeft hem ook uit Cbina ontvangen Volgen.; de Lefchry>ing van den

Heer Kramer, zyn de ondervlcugels, by de Mannetjes, glanzig - blaauw ; waanegtn die der

Wyfjes meer zwartigheid vertoonen, dan die djr Mannetjes. Ook hebben ze giooier roede

oogvlakken; en aan den bovenrand hunner bovenvleugelen een naar buiten uitloopci.de wiukel-

hoek. Op de ondcrzydc des vleugels kan men in 't geheel nicis bbauws Lclicuicn, dezelve

valt in 't blcckbruine , en is met bruine tekeningen, zwaite en oianjcgccle vlakken voorzien.

Doch ik hebbe aan een natuurlyken Vlinder waargenomen , dat zo wel iie loven -als de onder.

zyde des Vleugels aan eeuegroote verandering onderworpen is De Heer Riifcl ichynt het Man»

netje afgebeeld te hebben; waartegen de afbeelding in de Delieia Nat. van Knorr Tom. I. Tab^

C. fis 5- die vaneen Wyfjc fchynt te zyn.



Tom B^ j:^i. n
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Ffg. afgebeeld, den voorrang boven de onzen niet toekennen; maar belangende Tah. VI.
de pracht en de fchoonheid zyner koleuren en cieraaden , zullen 'er weinfo-cn %• -
of mogolyk geenen, onzer Vlinders by vergeleeken konncn worden. Vermic's de
ondervlcugels, wegens hunne kolUyke Ulcermaiynblaauvve koleur, onze oogen
het aÜcreerll tot zich trekken , zo zullen wy ons ook cerft met derzelver befchou-
wing verluRigen. Dczelven zyn, aan hunnen ronden en eenigzins uitgefchulpten
achter -rand, met een breeden , roodachtig- okergeelen zoom voorzien waarin
zich drie zwarte evenredig van elkander loopende liniën vertoonen • welken niet
weinig toebrengen tot eene iraaie verlcheidenheid. Niet verre van deze bezoo-
ming zien wy, in elk dier vleugelen, twee roode cirüelronde oogfpiegels; van
welken die gene, die 't naall aan 't einde van 't achtcrlyf ftaac, hoo"- kaneelrood
ofmenierood is, eene zwarte bezooming, en in 't midden een wit°punt heeft-
dat, uit hoofde van de zwarte fchaduvv aan zyn achterlle helft, genoe"-zaanr een
kleinen kogel vertoont. De beide andere oogfpiegels, niet verre van'de boven-
vleugels itaande , zyn integendeel meer donkerrood van koleur, en hebben in 't

midden een wit punt, dat, gelyk de Spiegel zelve, met een zwarten rinn- om<'ee-
ven is. Aan den binnenrand zyn deze ondervleugels, van hunne inledin*^- af,^tot
daar het achterlyf ophoudt, in eene ongeJyke breedte, fluv/eelzvvart. Een dier-
gelyke zwarte grond vertoont zich ook in 't grootlte deel der bovenvleugelen

;

en het overige is helder roodachtig okergeel , pronivcnde voorts met verfcheiden
bruine dwarsliniën , ftrecpen en vlakken, die beter gezien, dan befchreeven
konnen worden. Ook zyn 'er in deze bovenvleugelen twee fpiegelvlakken •

waarvan de eene, die wel de kleinfte, maar teffens de duidelykfte is, en omtrent
aati 't buiteneinde des vleugels Haat , uit een oranjegeelen ring en zwarte vlak
die een wit puntje in 't midden heeft, te zamen gefteld is. De andere die
grooter is, ftaandc deels in een donkeren en deels in een helderen grond

'

aan
den achterften hoek, heeft ook daardoor eene halfdonkere en half heldere bezoo-
ming; en de daar mede omgeeven zwarte niervormige vlak heeft een blaauw punt
in 't midden. Nevens dezen Spiegel ziet men in den zwarten grond de fcheme-
ring van eene langkwerpige , blaauwe en fchuinfe dwarsvlak ; en verder zyn 'er
ook aan den voorften rand , in dcnzelfden donkeren grond , nog eenige andere
verwiflèlende blaauwe en roode dwarsvlakken te befpeuren. Voor 't overige is

het lyf van dezen Vlinder zwart, en de beide Sprieten zyn niet anders gefteld
dan die der andere Vlinders dezer ClalTe. Betreffende nu den laatften Vlinder
dezer Tak , ik noeme dien

Een l?y uitftek fchoonen^ Indiaanfchen , geel-en hlaauwen
'^AcniWLï^DZK iler tweede ClaJJe*.

S- 9-

Het ontbreekt, onder onze inlandfche Nachtvlinders der tweede ClafTe
, gantsch

, niet

- In Let Syfi. Nat. van Limaus fag. 8ii. fp. 12. wordt hy tbal Attac, Militarh, de
^ 3

, Kroone



4a VERVOLG van dz B E S C H R Y V I N G

Tab. VI. niet aan verfcheiden fchoone en met fiifche koleuren vercierde Vlinders ; onder-

tuïïchen twyfFde il?, of 'er onder dezen wel één te vinden zy, die by d^n tegen-.

Pis- 3- woordigen, in de 3de fig, afgebeeld, wegens zyne zo fchoone, donicerblaauwe,

geele en violet -koleur, te vergelyl^en is. Dat hy eclicer tot de tweede Clafle der

Nachtvogels behoort, geeven niet alleen zyne beide Sprieten , maar ook het dikke

lyf genoegzaam te kennen. En dewyl dit lyf, nevens de kop , en ook veelal de

vier vleugels, meer hebben van de fchoone geele, dan vaii de donkerblaauwe en

violet - koleur , zo neeme ik die voor de grondverwe ; mee welke de beide boven-

vleugels, van halfwege tot aan de inleding toe , bedekt zyn; terwyl het overige

deel, of derzelver voorfte helft , fchoon donker blaauw is. Gelyk nu deze blaau-

we grond met zes bleek - of helderblaauwe fchildvoimige vlakken, en eene ver-

deelde gantsch witte, dien van ongelyke grootte, vercierd is; zo vindt men daar-

entegen, io den geelen grond, weder andere en verfcheiden van eene donkere

violetblaauwe koleur; welken mcerendeels met elkander te zamen hangen; en

het voor! yf, of borllftuk, is mede met diergelyke vlakken overdwars getekend.

En even zo vertoont zich deze koleur ter plaatze , alwaar het achterlyf zich met

het borfiituk vereenigt. In de ondervleugelen zyn de breede flingervlakkcn , in

den geelen grond ftaande, allen donker violetblaauw ; en de eenigzins uitgeronde

buitenrand is met eene fmalle witte linie bezoomd. De kleine oogen zyn rood-

bruin; en de beide Sprieten graauwachcig- bruin, 't Gene 'er voor 't overige

nog aan deze befchryving ontbreeken mogt, zal de genegen Leezer, door de bc-

fchouwing der Afbeelding, gemaklyk konnen zien.

Drieërkie zeldzaame Inlandfche Vlinders van
onderfcheiden Clajfcn.

§. I.

Tab. vil y^nder deze drie verfcheiden en zeer ongemeene Vlinders, welken ik de
en VIII. V^ eere hebbe den Liefhebberen myner Natuurlyke Hiflorie der InfeBen ,

op Tab. VII. en VIII. in afbeelding onder 't oog te brengen , zal die , welke

in de i^e en a^e pig. op Tab. VII. voorkomt, wel de zeldzaamile hier te Lande
zyn

Kroone genoemd: en by D' Jiihenton, Tah. 67. Fig. I. J' ylrlequtn. De Heer Kramer heeft

op Tab. XXIX. Fig. B. oiigeuvyft'cld het Mannetje, 'rn de Heer Rö/e/ hier 't Wyfje afgebeeld

i

ll«t welk by den cerftcn aan bet dunne . en by den laatiten aan het dikke achterlyf te befpeuren is.

Kleemann.
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ayn*. Ik voor my, ten minden, hebbe denzelven nooir, noch leevcnd, noch Tab. VU
ergens in eenige Verzameling van Infeften befchreeven of afgebeeld gevonden:^»» VIII.

hierom ben ik ook van gedachten, dat hy in vi^cinig Cabinecten te vinden zal zyn.

Hy is my, door de goedheid van een myner voornaamfte Begunlligers , den
Heer Baron van Buel, te Wenen woonachtig, bekend geworden" Zekere
Dame, op haar Landgoed, omtrent dcse Keizerlyke Hoofdlbd, zynde, heef:

denzelven, in den zomer des jaars IJSS- met eigen hand gevangen; en hem aan

den Baron , tot verciering van zyn Cabinet, vereerd ,• en deze heeft vv'eder de
goedheid gehad, van denzelven aan my te zenden, met verlof, dat ik hem af-

beelden en in niyn Werk plaatzen mogte. Vermits dit nu de eerfte maal niet

was , dat deze Begunftiger de goedheid heeft gehad , van my , ter bevorderinge

van myn Werk , zeldzaame Infeéten toe te zenden , zo kan ik niet nalaaten van

hem by dezen vriendelyk dank te zeggen, en my in zyne verdere gunft te bevcclen.

§. 2.

Deze byzonder fchoone Vlinder behoort , volgens niyne Vcrdeeling, to: de Tab. vil.

tweede Clafle der Dagvlinders. De ifte Fig. vertoont ons denzelven in cene F/V. i.

vliegende geftalte, en brengt ons tefFens de bovenvlakte der vleugelen onder 't

oog. Nu is het, myns bedunkens, bezwaarlyk te befliflèn, of zyne vier vleugels

op de boven -of op de onderzyde, die de 2de /'/g. vertoont, de cierlykfte oxifig. a.

prachtigfte vertooning maaken. Beiden toch mogen zy met recht uitneemend
fchoon genoemd worden ; en hoewel derzelver vlakken en cieraaden in eene
geregelde orde ftaan, is echter hunne menigvuldigheid zo groot, dat het my
onmogelyk fchyne , dezelven omftandig en duidelyk genoeg re befchryven. Om
die reden zal ik 'er Rechts het een en 't ander van annhaalen , en 't verdere aan
de befchouwing der Liefhebbers overlaaten, met bygevoegde verzckerin.cf dat
myne afbeelding naauwkeurig met het origineel overeenllemt.

§. 3-

Wanneer men de l^e Fig. oplettend befchouwt, ziet men, dat de vier vleu-
gels eene fchoone , hooggeele, Gunimigut - koleur ter grondverwe hebben; en
in de bovenvleugelen veele zwarte trekken en dwarsvlakken van onTClyke Trootce
en vorm; benevens verfcheiden diergelyke aderen; waartegen derzelver buitenfte

rand met eene dubbele dwarsrei geOingerde of fchubbenvormige trekken als

bc-

• Deze zeer byzondere en aardig getekende Vlinder wordt van den Heer Linnaus in Syfi. Nat.
juift niet, maar in Fabric. S. E. pag. 513. Pap. Nympb. Phal. Rumina , de Drekpunt;
volgens ScHp. Ent. Carn. 425. Pap. Hypermneftra ; en van veele Hoogd Liefhebbers het
Haanekammetje genoemd. Omtrent Neurenberg is hy niet te vinden; echter heeft de Heer
Dr. 3". C. Scbaffer hem, in het tweede Deel zynei Regensburgfchc Infeöen, op Tab. CXX.
Fig- I ea S. afgebeeld onder 't oog gebragt. Ik hebbe hem oolc uit het Stiermarkfche ont-
vangen.

Kleemann.
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Tab. VII bezoomd is; die zich naar den buitenkant zodanig vereenigen, dat ze byna fpitze

'en VIII. uitlleekzels vertoonen. Aan de beide onder- of achtervleugelen is inzonderheid

op te merken, dat ze, behalven de verfcheiden zwarte trekken en cieraaden, in

den geelen grond ftaande , nog, in de binnenfle rei der zwarte uitgepunte vlak-

ken, met vyf hoogroode en even zo vcele daar aan grenzende blaauvve vlakken

nronken; en dat 'er, aan den voorden rand, ook nog eene enkele roode vlak te

zien is. Het eenigzins hairigc lyi'^van dezen Vlinder is, aan zyn voorde deel,

zwarf^raauw ; en met meer hairen bezet, dan aan 't achterile,- 't welk iets hel-

dcrer^an koleur is, en achter aan zyne zevende afdeehng eene geelachtige be-

zooming heeft. De beide voor aan den kop te zamen zittende fpitzen zyn hel-

derer, dan hy zelve; de oogcn bruin, en de beide Sprieten, gelyk by alle

Da^^vlinders, aan 't ukerfle einde, met een kolfje voorzien, 't welk hier half

zwart en half geel is.

§. 4-

In de andere Fig.-, welke onzen Vlinder in eene zittende geftalte vertoont,

met boven zich te zamen gevoegde vleugelen, konnen wy derzelver ondervlakte

befpeuren. Aan dezen is de grond der bovenvleugelen niinder geel en bleeker,

dan op de bovenzyde; inzonderheid omtrent den buiteniten rand; alwaar hy

allengskens witter wordt ; doch in de ondervleugelen is dezelve nog helderer

,

en omtrent geheel wit. In de eerften ziet men ook, in de zwarte dwarsvlakken,

eenige kleine hoogroode, van welken op de bovenzyde niets te befpeuren isj en

de dubbele rei der zwarte flingerliniën heeft eene oranjegcele vulling, welke in de

hoeken iets donkerer uitvalt; doch de aderen in deze vleugelen zyn, even als op

de bovenzyde, zwart. De zwarte vlakken , trekken en punten, in den helderen

grond der onder- of aclitervleugelen flaande, zyn, bykans, gelyk aan die in der-

zelver bovenvlakte ; doch met dat onderfcheid , dat hier geen ééne blaauwe vlak

te zien zy, maar meer rooden; inzonderheid terplaatze, daar deze vleugels aan

't lyf hunne inleding hebben; en de diep uitgefpitlle randbezooming, uit eene

dubbele zwarte flingerlinie beflaande , is oranjegeel gevuld. Eene diergelyke

koleur vertoont zich ook tulTciien de driehoekige roode en zwarte vlakken, en

om de, byna in 't midden flaande, drie zwarte en langkwerpige ftreepen. Boven-

dien heeft deze ondervlakte van onzen Vlinder hierin nog iets byzonders, dat het

voorfte deel van 't lyf, benevens de bovenfchenlcels der zes pooien , insgelyks

met fchoone hoogroode vlakken vercierd is. De zes volledige pooten geeven tq

kennen, dat deze Vlinder onder de tweede ClulTe der Dagvogels behoort; nadC'

maal die der Eerde Clade flechö vier pooten hebben.

Zo begeerlg als ik nu ben, om ook de R-ups van dezen zeldzaamen Dagvlinder

te kejinen, zo weinig hoop is 'er op; gemerkt ik dit Vogeltje maar ééns gezi£n

heböc.
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hebbe, geduurende al den tyd, dat myne bezigheid in 't onderzoeken der Infcc-TAB. vu
ten beftaan heeft; zynde, terwyl ik dit fchryve, bykans 16 jaaren; troiuvens ^" V^^^-

wie weet, of dezelve my niet reets bekend zy; want

De okergeele en kaneelbruine Nachtvlinder, viet vier
oogvlakken , waarin een zonderling wit teken is , hchoQ-

rende tot de tweede ClaJJe*

,

dien wy in de 2,^^ en 4de i^g. onzer YIV'^'^ Tab. zien, ontftaat altans uit eenef.'^. 3,

Rups , die ik reets in het derde Deel myner Hiftorie der Infeften bekend gemaakt ^n 4.

hebbe,* 't welk ik nu eerft federt onlangs ontwaar geworden ben. Ik was naam-
lyk bezig in het doorbladeren van 't elfde Deel der in 't Hoogduitfch overgezette

Ahhandlungen aus der Naturlehre &'c. van de Koninglyke Jcadcmie der We-
tenfchappen , door den beroemden Heer KasTNER, en daarin vond ik den bo-
vengemelden okergeelen en kancelbruinen Vlinder, welke reets voorlang in myne
Verzameling der Infedten geweeft was; benevens zyne Rups en Pop, door den
Geheim -Raad, Heer Fuedrik Kaben, naar zyne gantfche Verandering
befchreeven. De daar bygevoegde afbeeldingen gaven my, fchoon ze niet zeer

ratuurlyk uitgevoerd waren, wel dra te kennen, dat de Rups, waarin de Vlinder
verborgen ligt, dezelfde is, die ik, benevens de Pop, op de LXVlIIfte Tab.
van myn derde Deel, in de ifte, a^ie, 3CIC en 4de i^i^, onder 't oog gebragt
hebbe. Hierby ontdekte ik teffens uit de befchr3'ving van den Heer Geheim

-

Raad, dat deze Rups, nog klein zynde, 'er gantsch anders uitziet, en even de-

zelfde is, die in myn derde Deel op Tab. LX2'i. Fig. 4. a. in haare naruurlyke

grootte, en Fig. 5. a. in eenc meerdere grootte afgebeeld is: ais mede dat zy,
eer zy haaren volkomen wasdom bereikt, nog driemaal verandert. De Heer
Geheim -Raad Kaben noemt haar de Bladrups aan den wilden Appel, Boeken-
en Doornboom. Ik hebbe dezelve, in haaren hoogden ouderdom, op de Wolle-
Wilgen gevonden; doch de Begunftiger, die my de afbeelding, op myne Tab.
LXX. voorkomende, welke haar, om zo te fpreeken, nog in haare kindsheid

vertoont, toezond, heeft ze op een Berkenflruik gevonden ; waaruit op te maa-
ken is, dat ze zich van alle deze GewafTen tot haar voedzel bedient. Hierby
hebbe ik nog te melden, dat my onlangs, door een Vriend uit Frankfort., een
groot kenner van Inre(fl:en , bericht is geworden , dat men deze Rups , wanneer
zy volwaiTcn is, niet altoos groen, maar zomwylen ook vleeschverwig aantreft.

§. 6. Raa-

• De Heer Linn<tus VLOzx^t hem in Sjji. Nat. png. Su. /p. 8. Pbal. Attac. Fau. De Hoog-
ijuitfche Liefhebbers heeten hem de Nagelvlak en Leidekker. Hy heeft ^^'aarfchynlyk geeiic

andere Rups, dan die te vooren in het IILie Deel op Tab. 68. Fig. I. en vervolgens op
Tab. 70. Fig. 4, a. en Fig. 5. a. atgebeeld is,

lV.de Deel. ijie Stuk.' G Kleemann.
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§. 6.

Tab VII Raakende nu den Vlinder dezer Rupfe, dezelve behoort tot myne tweeds

en VIII. Claflè der Nachtvlinders, gelyk de gefteltenis zyner deelen genoegzaam uitwyft;

en gevolglyk hebbe ik. ni^t gedwaald, toen ik deszelfs Rups op Tab. LXVIII.

paff, 339. van myn derde Deel onder die ClafTe ftelde. De 3de Fig. onzer

Vilde Tab. vertoont het Wyfje van dezen Vlinder, en de 4de Fig. het Man-

netje ; dan beiden verdienen ze , zo vi^egens hunne zonderlinge verfcheidenheid

,

als uithoofde van hunne prachtige vertooning, eene naauwkeuriger befchouM^ing.

Het Wyfje Flg. 3. heeft eene okergeele grondverwei het Mannetje Fig. 4. i«

daarentegen donkerer van grondverwe, en fchoon oranjegeelbruin; trouwens

deze grondverwe is , zo wel aan 't Mannetje als aan 't Wyfje , nu helderer dan

donkerer. Doch fchoon 'er, ten opzichte van 't geflacht, een onderfchcid in de

koleure bcfpeurd kunne worden , is 'er dit echter het eenigfte kenteken niet van ;

want, behalve dat het Mannetje veel kleiner valt dan 't Wyfje, en een veel dun-

ner achterlyf heeft, zo is het ook met gantsch andere, breedere en meer veder-

vormige Sprieten voorzien, dan 't Wyfje. Doch het fchoonlte, aan beiden ge-

meen en aan dit flach inzonderheid eigen zynde Kenteken, beftaat in vier groote,

donke'r violetblaauwe oogfpiegels; welken eene breede, gantsch zwarte en byna

ronde bezooming, en in 't midden een byzonder wit punt of teken hebben, dat,

volgens de gedachten van den Geheim -Raad Kaben, by een Nagel, doch

jnyns oordeels beter by een Voetangel vergeleeken kan worden. In ieder der vier

vleugelen van dezen Vlinder Haat zodanig een violetblaauwe oogfpiegel ; en daar

door verkry"-t deze Nachtvlinder, boven veele andere foorten van Nachtvlinders

der tweede Claüe, eene byzonder prachtige vertooning. De overige cieraaden

der vier vleugelen beftaan by 't Mannetje, Fig. 4. in eene breede en donker

eeelbruine bezooming, met zwarte ftippels; eindigende met een fmal, eenigzins

fyn gekronkeld, en veel helderer omboordzel. Verder is die bezooming, bin-

nenwaarts, door eene zwarte linie van den overigen grond afgefcheiden ; doch

deze linie is in de ondervleugelen breeder, dan in de bovenden; in welken ook,

naar den voorkant, de grondverwe, omtrent de oogfpiegels, iets helderer door-

rchynt. Dit alles kan insgelyks gezegd worden van de vleugels van 't Wyfje

Fig. 3.; met dit onderfcheid echter, dat niet alleen de grondverwe, maar ook

de daar' in zynde cieraaden bleeker van koleur zyn ; dat de bovenvleugels , aan

hunnen bultenften rand, die aan een byna tweemaal breeder boordzel ftaat, geen

byzonderen zoom hebben ; en dat de binnenfte donkere onderfcheidingslinie van

dit boordzel helderer en meer violetverwig is; waartegen men aan de ondervleu-

gelen een donker okergeel zoomtje befpeurt. De pooten, van welken wy 'er in

deze 3de Fig. vier ontdekken, zyn geelachtig- wit; en de Sprieten, welken

hier merkelyk dunner zyn , dan aan 't Mannetje, vertoonen zich aan 't buiten

-

einde bruinrood, en by de inleding aan den kop wit. De reets boven van my
aangehaalde Vriend van Frankford, die my verzekert, dat hy de Rups van dezen

Vlinder , ook vkeschverwig, ophetloof van een vvüden Appelboom gevonden

heeft,.
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heeic , bericht my verder , dat hem deze fchoone Nachtvogel aldaar menigmaal Tab. Vir
in 't Woud voorgekomen is; doch dat hy denzelven zelden heeft konnen vangen; en VIII.

om dat dit Vogeltje, ter oorzaake van zyne fnelle vlucht door faoflchen en ftrui-

ken, mcellal de vervolging wid te ontwyken; en dat, als hy 'er al een ving,
de vleugels of gclcheurd, of gefchaafd en bedorven waren.

s. 7.

Nu fiaat ons de derde van de boven beloofde Vlinders nog te befchryven, ea
ieze is

Be fchoone .^ hmine, met roozenrood gevlakte ondervleugels

pronkende Vlinder.,- voortkomende uit de met twee
oogPpiegels verderde Wynkvps, en behoorende tot

de eerfie Qlajfe der Nachtvogels*,

De Rups vrai dezen Vlinder is my reets bekend geworden , toen ik , in 't eerfte Tai.
Deel rayner Hiftorie der Infeften, op de IViie 2'ab. van de eerfte Claflè derVIn!
Nachtvlinders, de Wynrups uitgaf. Ik ontving dezelve diestyds van een Tuin-
man onzer Landftreek, met bericht, dat hy ze aan een Wynftok gevonden had,
en ik gaf haar ook diergelyke bladeren tot voedzel ; dan na eenige dagen veran-
derde zy, zonder eenig Spinzel te maaken, in eene Pop; waaniit ik echter,
dewylze, door aan my onbekende oorzaaken, verdroogde, geen Vlinder ge-
kreegen hebbe f. Op het eerfte gezicht hield ik haar voor eene der drie foorten
van Wynrupfen , welken ik op de gemelde IV^e Tab. in 't eerfte Deel van de
eerfte ClalTe der Nachtvlinders onder 't oog gebragt hebbe ; nademaal zy , de
grootte uitgenomen, met die van de 3de fig. op die Tab. zo in koleur als

maakzel , tamelyk veel overeenkomft had. Ik zag wel , dat 'er aan haare ftaart-

fpits eenig onderfcheid te zien was, en aan 't derde lid of ring het eerfte paar
oogfpiegels ontbrak ; maar weetende dat de Wynrups alle jaaren in onderfcheiden
koleuren gevonden wordt, zo dacht ik, dat zulks ook ten aanzien van 't maakzel
wel plaats kon hebben. Dan, toen my naderhand te binnen fchoot, dat ik, in 'r

der-

* Hy heet by Unnaus, in tyn Syjl. Naf.pag. 800. fp. 12. de Spbinx, Celerio, en is eeo
der Oudlten

Kleemann.

t Miflchien is de Röfelfcbe Rups door gebrek aan Voedzel afgercat , of ziek gcweeft , om dat
ze, by haare Verandering, in 't geheel geen Spinzel gemaakc heeft: want, zo als ik uit een

•' Brief van den Heer Baron van Buol uit V/enen aan oen Heer Rtifel in dato 10 Oflober
1752. befpeurd hebbe. Zo heeft de2e Heer v/aargenomen , dat zy zich by haare Tcrandering
ingefponnen heeft. Doch ik gcicove, Ust zulks alleen iuct weinige,, ca i^icgefchikte draaden
gefclüed zal zyn.

G 2 . K £, 2 E M A N ^%
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Tab. dertiende Deel der hefchryving van allerlcie hfe&en van den Heer Frisch,
VIII. op de tweede Tafel van de eerlle Plaat, eene gelykvormige Rup.s met haaren

Vlinder gezien had, die niy vreemd en onbekend voorgekomen waren, zo be-

floot ik dezelven aftebeelden; in de hoop, dat ik mifTchien den Vlinder, na

verloop van tyd, nog deelachtig zou worden: en nu zou 't my leed geweeft zyn,

als ik zulks niet gedaan had; dewyl myne hoop eindelyk vervuld is geworden.

S. 8. •

Fig. I. Wat de gedaante dezer Rupfe, in de i^e Flg. op Tab. VIII. afgebeeld, be-

treft, hier omtrent ftaat het volgende aan te merken. Haare gantfche lengte

,

wanneer zy in 't kruipen uitgeftrekt was , beliep niet veel meer dan 3 duimen.

Van den achcerflen ring of het laatfte lid, tot aan de drie voorden, had het

lyf eene byna evengelyke dikte; doch deze drie voorden verminderden allcngs-

kens; zo dat het lyf naarvoorcn fpitzer toeliepe, en de kop het kleinile lid uit-

maakte. De fpicze ibarchoorn , op het laatfte lid ftaande , was dun , doorgaande

van gelyke dikte, en naauwlyks een vierde van een duim lang. De 16 pooten

waren van dezelfde geflaltc , als die aan de andere foort dezer Rupfen , en Hon-

den in de gewoonlyke orde onder 't lyf, Raakende haare grondverwe , dezelve

zal, de cieraaden uitgenomen , vermoedclyk altoos bruin bevonden worden; de-

Avyl ik ze nooit anders gezien hebbe, en de Heer Frisch, zo wel als anderen,

dezelve ook aldus befchryft. De kleine kop was blinkend -bruin; en achter der»-

zelven zag men, ter wedcrzyde van den vierden ring , eene groote zwarte oog-

vlak van eene ronde gedaante,- die een tedercn geelen ring ter bezooming, en,

jets buiten 't midden van zyncn zwarten grond, naar achteren, een blaauwachtig-

•wit punt had. Op den daaraanvolgenden ring was ook een paar zodanige, doch

kleiner vlakken , te zien; invoege, dat deze Rups 'er ter wcderzyde twee, dus

vier, en geen zc;. bad, als die, welken in 't eeril:e Deel befchreeven zyn. Door

de overige ringen loopt, aan weerskanten, langs de vlakte van den rug, een

evenbreede geele itrecp, die beiden in de ftaartlpits eindigen, welke eene dierge-

lyke koleur heeft. Onder dezen flreep ziet men een paar kleine zwarte vlakken

;

doch de negen Liicbci^aten, aan wcderzyde, hadden dezelfde koleur van den

llreep en het ftaarcfpits ; en ftonden in een iets heldercr ftrcep , dan de grond-

verwe, die over de lengte door de gantfche Rups heen liep, en, als een wrong.

Iets verheven, en in alle ringen naar achteren toe uitgebreid fcheen te zyn. De
(laartklep was mede met een diergelyken (Ireep omringd. Voor 't overige fcheen

liet ook nog, als ofdc bruine huid dezer Ruple met een Spiegelnet overtoogen

ware; en hier toe bragten, benevens de donkere ruglinie, de veelvuldige fmalle

dwarsvouwen zeer veel toe. In 't algemeen had ze eene groote overeenkomft

snet de bekende en reets aangehaalde Wynrups.

% 9' Ver-
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§. 9.

Veniiits ik geloofde, dat deze Rups, hier befchreevcn, nog grooter zou wor- Tab.

den, zo was ik beftendig bedach:, om haar het noodigc voedzel te verlcenen ; VIII.

en teffens zorg te draagen , dat haar de vercifchte aarde tot haare verandering niet

ontbrake, incufTchen begon de Hcrfft, en daarmede de tyd te naderen, dat ze in

eene Pop veranderen mocll. Hierop verbergde ze zich onder de bladeren van

haar voedzel, zonder eenig Spinzel te maaken, als boven gezegd is; en na wei-

nig dagen vond ik haar in de gellalte dier Pop, welke in de 2 Je J^ig, afgebeeld F'S- 2

ligt. Het voorfte deel dezer Poppe was graauwzvvart, en zo ook de ftcellpits,

die aan 't uiterlle einde van 't achterlle roodbruine deel zat; doch beide deze

deelcn wierden allengskens donkerer. Of zulks by de verandering van diergelyke

Poppen altoos gefchiede , dan niet, durve ik geenzins bepaalen; want ik moefl:

tot myne fniert ondeivinden, dat ze al bedorven was, eer ik haar konde afbeel-

den. Maar dit geleeden verlies wierd my door een Vriend en Begunftiger uit

Ltibeck vergoed; nadien de aldaar, zo in zyne konll, als in de Natuurkunde,

wel ervaaren Heer Apotheker Edler my op den 25^2" December des jaars

1754., door middel van myn Vriend den Heer P. H. Tesdorpf, den uit deze

Pop voortkomenden Vlinder, volmaakt en wel bewaard zynde, toezond; en my
teffens vryheid gaf, denzelven zo lang te mogen behouden , tot dat ik hem , om
'er myn Werk mede te verderen , hadde afgebeeld ; waarvoor ik dien Heer ten

hoogden dankbaar ben.

S- 10-

Hy zelf had dien Vlinder uit onze Rups geteeld, en met denzelven ontving ik

tegelyk het volgende bericht van hem: „De nevensgaande Vlinder, met zyne

„Rups, is door den Heer Frisch in zyn Infeftenwerk , en wel in 't 13'^!'- Deel,

„op de eerfte Plaat, Tab. II. afgebeeld en befchreevcn. Ik hebbe geen zonder-

„ling of merkelyk onderfcheid, in de vergelyking by de Rups, welke de Heer
„RösKL in zyn Infeótenwerk , op de IVJc Tab. van de eerde Claflè der Nacht-
„ vogels onder 't oog gebragt heeft, aan de Rups van dezen Vlinder konnen ont-

„dekken; uitgenomen, dat 'er zich, in de zwarte punten, waarmede de Rups
„op den derden en vierden ring getekend was, gantsch kleine en naauvvlyks

„kenbaare, witte ronde vlakjes vertoonden; waartegen de Rups, door den Heer
„RösEL aangehaald, in de zwarte vlakken een wit teken, in de gedaante eener

„ halve Maan , draagt. Voor 't overige kwam ze met de graauwe van den Heer
„RösEL befchreevcn Wynrups overeen; en was, even als deze, op Wyn-
„ gaardbladeren gevonden ; van welken zy ook nog een korten tyd gegeeten heeft.

"

%. II.

In de 3de Fig. onzer V'Iilfte Tab. verfchynt ^qzc by uitflek fraai getekende Fig. 3.

G 3 Vlin-
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Tab. Vlinder, zo goed als de Plaatfnyder en Afzetter hem, naar myne zorgvuldige,

ym' en met alle vlyt en voorzichtigiieid vervaardigde Tekening, hebben konnen na-

bootzen. Alles is hier fchoon en prachtig, inzonderheid de vier vleugels; van,

welken de beide bovenlten eene bruine grondverwe hebben ; welke echter, door

verfcheiden heldere en donkere ftreepen, liniën en vlakken, hier en daar, afge-

broken wordt. Deze byzonder fmalle en uitgebreide bovenvleugels van onzen

Vlinder hebben, aan den uiterllen of achterften rand , die tuOchen de beide eind-r

fpitzen ftaat, een breeden, graauwbruinen zoom; door welken eene tedere,

witte kronkellinie loopt; waarop eene andere witte, meer recht uit loopende

,

doch evenwel iets gedwongen linie volgt; die door eene nevens haar heenloo^

pende zwarte linie des te meer verhoogd wordt. Hierop is 'er een bruine flreep

te zien, die tegen het lyf aan op zyn breedlle is, en zich in den uiterllen hoek

des vleugels, fpits toeloopende, verlieft; en in 't midden door een donkeren

ftreep verdeeld Ichynt. Naall dezen volgt een heldere okcrgeele ftreep ; welke

^an den binnenrand, niet verre van de inleding, zyn begin neemt, en even zo

in de uiterfte hoekfpits te niet loopt. Dan deze geele llrecp is in de breedte voor-

waarts in 't witte verdreeven ; alsdan volgt 'er eene zwarte ; na deze eene witte

linie
• en voorts het grootfte deel van den bruinen grond , dien het ook aan geen

cieraaden ontbreekt. 'Er zyn naamlyk , behalve de witte en zwarte bezooming,

aan den voorften rand, verfcheiden witte en zwarte llreepen, vlakken en liniën

in op te merken, benevens een zwart punt in een wit veld ftaande; dan alle die

tekens konnen beter in de afbeelding gezien, dan door de pen befchreeven wor-

den. De ondervleugels van onzen Vlinder zyn meerendeels hoog roozenrood;

vooral omtrent de inleding, alwaar ze als Carmyn gloeien ; doch omtrent den

achterften rand der vleugelen valt dit roode meer in 't roozenroode. Door het

zelve loopen twee uitgeronde, zwarte dwarsftreepen ; van welken ook, door
'

eenip-e aderen, de Roozenkoleur in verfcheiden langkwerpige en breede vlakken

verdeeld wordt. Wyders heeft de achterfte rand dezer vleugelen eene bleeke,

bruinachti<T-graauwe bezooming, die eene witte linie genoegzaam tot haar

boordzel heeft,

Het allengsl<ens fpits toeloopende achtcrlyf van dezen Vlinder is , op zyne

ondervlakte, geelachtig -bruinrood, en op de bovenile donker. Midden door 't

zelve loopt 'er in de lengte een v/itte ftreep ; door welken weder eene tedere

zwarte linie gaat, die by ieder lid afgebroken is. Ter wederzyde van dezen

witten ftreep ziet men een donkerbruinen , voorts een heldcrbruinen, en daarop

volgt de grondverwe,- dan, daar deze zich van de ondervlakte afzondert, be-

fpeurc men aan weerskanten, en altoos op het einde van ieder lid, een paar

korte, witte, en genoegzaam druppelvormige ftreepjes, welken te zaraen een

pa^r naar de lengte van 't Ivf voortloopende reien uitmaaken. Alle de overige

ftrcepen looocn , zo als het achteiiyf zelve, fpits ten einde. Hec borftlluk van
f f ^

i
_ de-
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dezen Vlinder heeft eene donkerbruine grondverwe ; en op ieder zyde van 't zelve Ta».

ziet men, boven de inleding der bovenvleugelen , een paar eenigzins geboogen ^^i'-

ftreepen, die zich vooraan met elkander verecnigcn. De bovenlle is geel en de

onderlte wit; en die beiden te zamen omfluiten nagenoeg de donkere Ichoudei.--.

bladen. Beide de oogen zyn groot en roodbruin van koleur; en boven dezelven

ziet men ter wederzyde een breeden v/itcen ftreep; die zich met de beide voor-,

uitfteekende kopdeelen, van gelyke koleur, vereenigt; en tulTchen deze twee

laatften zit de opgerolde flurp of zuiger verborgen. De beide Sprieten , of zo-

genaamde Voel - armen , zyn knodsvormig ; en hebben aan 't vooreinde eene

kleine nederwaarts geboogen zwarte fpits; voor 't overige zyn ze bleekgeel; en

zo ook de hairen , welken aan de bovenfchenkels der zes witte en tedere pooten

gezien worden.

JDe gladde groene Rups, met den bruinen Kop, 7net eeiie
'

ivitie afgebrooken ruglinie, geele punten, en diergelyke

zyde -linie, die op verfcheiden Gewajjen aafl , en tot

de tweede Clajfe der Nachtvogelen behoort;

benevens haare verandering in een fchoon
getekenden Nachtvlinder *.

^. I.

1
khebbe airede meermaals gezegd, da: 'er onder de menigvuldige groene Tab. IX,

Rupfen , waaruit Nachtvlinders van de tweede Claflè voortkomen , veelen

ge-

» D«e wordt by Limbus (Syjl. Nat. pag. Bs^. fp. 133. P&at. Noéi.) genoemd, Metfcukfa,
de Agaatvleugeh è,c eenvouwdige Driehoek. De Af beeld ing der Rupfe, welke de Heer /ié/è/

hier, naar eene ontvangen Afbeelding, van den Heer Dr. Aled. Geotg Jacob Gladbach , uit

Frankfort, mededeelt, gelykt de natuurlyke niet veel, vermits hy ze niet naar een origineel,

fiiaar naar eens anders Afbeelding gemaakt heeft. Ten bewyze daarvan . zal ik 'er , in mync
Byvoegzelen eene Afbeelding, naar de natuur gemaakt, van geeven, en dezelve, met haare

,
groene en geelbruine koleuren , vertoonenj merkende voortegenwoordig alleen nog aan; dat
2e met fchuinsloopende ftreepen over den gantfchen rug getekend is. Zy behoort onder de
Iborten, die overwinteren, en is van Maart tot in de maand /iugujlus te vinden. Uit de
overwinterde Rups komt doorgaans de Vlinder nog in Mat te voorfchynj deze plant zyn ge-
dacht dan 10 fpoedig voort, <Ët uit hem de Rupfen ontftaan, die men in July en Augujlu!
ontdekt. Uit dezen worden dan voorts de Vlinders gebooren, uit welker Eieren de Rupfen
voortkomen, die men in den laaten Herfft, en na den verloopen Winter nog aantreft. In den
jaare 1763. waren zy 'er in menigte; doch fèdert zvn ze niet meer zo overvloedig te vinden
ge\veeft. Zy eeten byna allerhande Keuken - kruiden , ook Brandenetels , Duizendblad, ea
£onderd andere kruiden, zo wel als de bUderen der Roozeftruikea, der Amandelboomen enz.

S L £ £ M A N IT.
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-Tab, IX. gevonden worden , die elkander zo gelyk zyn, dat ook de belle Kenners 'er zicli

vaak in bedriegen; dac ze de ecne niet zo cerrtond van de andere onderfchciden

konnen, en menigmaalliunncn misüag alsdan eerft ontdekken, wanneer zy dier-

gelyke Rupfen toe aan de verandering opgekweekt hebben, en den daaruit voor-
kómenden Vlinder onder 't oog krygen. De Rups, op onze IX^e Tab. afge-

beeld , kan hiervan andermaal , en toe een nieuw bewys dienen ,• overmits dezelve,

behalven met anderen, inzonderheid met de ranke, gladde, grasgroene Rups,
met den geelen zydeib-eep, die ik in 't cerlle Deel in de tweede ClafTe der

Naehtvlinders, o^Tab. LV. afgebeeld, ^n pag. 431 enz. befchreeven hebbe,

nagenoeg overeenltemt. En die gelykheid zelve kan wel de oorzaak zyn , waar-

door ik in zo lang, tot heden toe, met had konnen ontdekken, dat de Vlinder,

hier op Tab. IX. afgebeeld, uit deze Rups voortkomt. Ja zelfs zou ik het nog

niet weeten, byaldien myn goede Vriend en Begunlligcr, de HecrGEORGE
Jacob Gladbach, van Frankfort aan den Main, my in 't laatfl: van April

des jaars 1756. niet eenc naauwkeuiige Afbeelding dezer Rupfe, benevens twee

c;ezpnden Poppen van die foort van Pvupfen, met byvoeging van verfcheidcn

Aanmerkingen, haare Eigenfchappen betreftende, tegen alle verwachting, had

toe'^ezonden. Want ik hebbe uit deze beide Poppen dien fchoon getekenden

Vlinder, welke my wel voorlang bekend w-is, maar myns pordeeis in deze Rups

niet verborgen zat, tot myn groot genoegen, verkrêcgcn; zo dat ik my zeer

verplicht achte, om dien Begunlligcr by dezen nogmaals hartgrondig te bedanken,

§. 2.

Wanneer wy nu deze Rups, volgens de aan my overgezonden Afbeelding,

f":£ I- welke ik in de l^e fig. dezer Tab, op het naauwfle nagebootll: hebbe, oplettend

befchouwen, zullen wy bevinden, dat ze zich bovenal, door de witte afgebroken

ruglinie , van andere haar gelykende , en met haar onder eene zelfde Claflè be-

hoorende Rupfen, laat onderfcheiden. De bruine kop, de negen geele lucht-

"•aten , die zo veele punten verbeelden , en de wederzyds daar onder flaande

zwavelgeele linie, worden ook aan anderen gevonden; invocge dat men zich,

als men deze Rups alleen ter loops bcfchouvvt, ligtlyk bedriegen, en dezelve

voor eene reets bekende houden konne; dat ook my waarfchynlyk gebeurd is.

Ter voorkominge hiervan, op dat zulks niet weder gefchiede, altans zo veel my
mogelyk is, zal ik het my voor 't toekomende tot een Regel (lellen, by ieder

Rups ook op de geringde verandering naauwkeurig te letten. Ieder foort toch

heeft voor zichzelve eenig byzonder merkreken, zo niet in gcflalte of maakzel,

ten minde in onderfcheiden tekens en cieraaden. A.lleenlyk daat hieromtrent

nog op te merken , dat men desaangaande geene bepaaling moet maaken , voor

dat de Rups voor de laatdemaal van huid veranderd is; en dat men by zodanige

Rupfen, die, fchoon ze van één broedzel zyn, echter niet altoos dezelfde grond-

verwe hebben, meer op de gedalte te letten heeft. Aan onze Rups, welke wy

iiu eens wat nader befchouwen zullen , ziet men, dat de zes fpitz? en klaauwvor-

nii^
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mige voorpooten bruinachtig van koleur; doch dat de acht ftompe buikpooten, Tab. IX.

benevens de nafchuivers, even als hec lyf, geelachtig -groen zyn. Deze geel-

groene koleur is in de verdieping der inkervingen eenigzins helderer of geeler,

dan in den overigen grond. Verder is hec lyf zelve van vooren ongelyk dunner
dan van achteren; en de volkomen lengte van deze Rups beloopt op zyn hoogft
anderhalven duim.

Wac voorts de overige Eigenfchappen dezer Rupfe aangaat, waaromtrent my,
als gezegd is, een fchriftlyk bericht u'ierd medegedeeld; zy heeft, even gelyk

anderen van haare ibort en Claiïè, de gewoonte, van zich, op de minde aan-

raaking, te zamen te roUen, en zo lang onbeweegelyk in die gedaante te blyven .

liggen , tot dat ze weder zeker meent te zyn. In 't kruipen is ze tamelyk ge-
zwind en vaardig. Haar voedzel zoektze op meer dan één Gewas; want het-

zelve beflaat, volgens het fchryven van myn Vriend, in geele Fiolen-, waardoor,
buiten twyffel, het gemeenlyk by ons zogenaamde, enkele, geele P''eU verflaan

moet worden; mitsgaders in blaauwe Kool, en, by gebrek van dezen , in 't loof
van Sellery. Op het geele Veil heeft ze de Heer Gladbach wel 't meeft,
doch veelal enkel, en niet alleen in y^/5ri/,maar ook reets in Blaart, volwaflèn
gevonden. Men mag ditniettegenftaande , niet onwaarfchynlyk , vermoeden
dat deze Rups , laater in 't jaar uit het Ei komende, en nog tyd hebbende een
weinig aan te groeien, in ftaat is, om de Winterkoude te verdraagen. Wanneer
de tyd genaakt dat ze haare Rupfenhuid tegen een ander gewaad vervviflelen

moet, omkleedt ze zich met een wit fpinzel; en terwyl ze dat vervaardigt, weeft
ze gemeenlyk eenige afgeknaagde deeltjes van haar voeder tullchen de draaden in'

derwyze, dat 'er dit fpinzel nagenoeg uitzie, zo als het in onze ade pja, afge- f'^. 2.

beeld is. Na dat ze haare taak afgeweeven, en 't fpinzel voltooid heeft, ftrykt

ze niet ten eerften de Rupfenhuid af, maar blyft 'er nog ettelyke dagen , als eene
volkomen Rups in liggen; als of ze eerll uitruilen moeft; doch eindelyk, in

eene Pop veranderd zynde, heef: ze de gedaante van onze 3de pig.

s. 4.

Het is te denken, dat deze Pop in 't begin , even als anderen
, gantsch week,

en geelachtig- groen van koleur is; en dat ze eerft na twee of drie dagen harder
en donkerer van koleur wordt. E^ezelvc is, op alle de ringen van 't achterlyf,

fchoon bruinrood; doch aan 't voorlyf vak ze veel bruiner uit; ze is daar bene-
vens zo glad, dat ze overal glansryk zy. Voorts kan men aan deze Pop niets

ontdekken, 't gene haar, boven anderen, byzonder eigen is; uitgenomen de
hairtedcre Steclfpits, aan het laatrte en kortlle lid v.in 'c lyf zittende, waar van
zy zich, als behoorende tot de bevvcegelyke Poppen, bedient, om zich nu en
dan in 't fpinzel om te kceren.

IFde Deel. \jle Stuk. H §, 5. Ds



54 VERVOLG van de BESCHRYVING
S' 5'

Tab. IX. De beide Poppen dezer foort, welken ik, als gezegd is, van Frankfort ont»

ving, hadden die geltalte in de maand Aprils kort na elkander, aangenomen;

alzo de eerlle den 23, en de laatlle den 28, de Rupfenhuid in de bruine Pop-»

penliuid veranderde. OnderculTchen had de reize van 28 mylen, die ze, eer iis

ze ontving, hadden moeten afleggen, haar geen de minfte fchade toegebiagt;

want, nadat ze pas vier weeken ouder waren, kwam 'er de lang gewenfchte

Vlinder uit te voorfchyn; te weeten, de eerlle den 23, en de andere den 28

Mat. Alhoewel nu het genoegen , 't welk hunne eerfte uitkoraft in my verwekte,

eenigzins verminderde , toen ik zag , dat ik flechts een my bekenden Vlinder

verkreeg , zo was het my echter lief; om dat ik my nu in ftaat bevond , de voU
ledige befchryving van een Infcól, dat milTchien aan veelen tot nog onbekend

geweeft is, den Liefhebberen mede te deelen.

$. 6.

Deze, era zyne verfcheiden en cierlyke tekeningen, met techt fchoon te noe-

rig. 4, men Vlinder, hebbe ik in de 4^'; Fig. met geflooten, en in de 5de Pig, met

uitgebreide vleugelen, of wel vliegend, afgebeeld. De eerde toont ons, dac

deze Vlinder zyne vleugeis niet zo zeer afhangend , als wel vlaklynig draagt ,• dae

zyne pooten bleek -bruingraauw zyn; en dat zyn verheven borftlluk, achter deti

dubbelen kraag, eene byzondere, dubbele, opgeheven verhooging heeft. Doch
deze verhooging befpeurt men niet altoos aan diergelyke Vlinders. Gemerkt de-

zelve alleen beltaat uit een digt by elkander gevormd, lang hairvormig vederftof;

gelyk ook dat is, het welk het gancfche overige deel van 't borftftuk bedekt, zq

kan de Vlinder zelve zulks ligtlyk in wanorde brengen, of affchaaven. De we-

derzydfche oogen ftaan in een fluweel bruinen grond, en zyn zeiven van eene

diergelyke , doch bleeker koleur, en zonder glans. De beide hairvormige Sprie-

ten vertoonen zich roodachtig- bruingeel.

§• 7'

Nu zal ik de vier vleugelen van onzen Vlinder befchryven, waartoe ons de 5 de

f'^S- 5" F'f^. kan dienen, als waarin de vier uitgebreide vleugels, mitsgaders het Achter-

lyf, onder 't oog komen. De beide bu venvleugels, welken, wegens de menig-

vuldige vercicrfelen , den ondervleugelen verre overtreffen , hebben , aan den

buitenften of achterften rand, omtrent eene diergelyke uitfchulping , als de Vlin-"

der van de Linden -Rups in het eerfte Deel, eerfte Clafle der Nachtvlinders, op

Tab. II. afgebeeld; doch de rand van dezen is, naar den uiterften hoek toe,

bykans tot over de helft, met verfcheiden tandfpitzen bezet. Wyders ziet men,

aan dezen rand, een bruinachtig oranjegeelen Zoom, die met eene tedere zwarte

linie, als met een tederen omtrek, zo binnen -als buitenwaart&, geboord is. Op
de
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dezen Zoom volgt een breede, heldere grond, die ten deele in 't roodachtige en Tab. IX.

ten deele in 't okergeele valt. In denzelven ziet men verfcheiden olyfkoleurige
ftreepen, die nu flangvormig, dan tandvormig, dwars door den vleugel loopen;
2ommigen (laan dubbel , anderen drievoudig by elkander, en ettelyken loopen
zodanig in een, dat ze te zamen eene vlak uitmaaken. Aan dezen helder- oker-
geelen en als geflingerden grond , grenft eene groote befqhouwenswaardige
koperroode vlak, welke nagenoeg een driehoek vertoont; en wiens fcherpfte

hoek zich naar den achterften rand uitftrekt; die ook de gantfche fraalde helft

des bovenvleugels beflaar. Voorts hebben, gelyk deze koperroode vlak buitenom
met eene zeer fmalle zwarte linie, als met eene bezooming, geboord is, dein
dezelve ftaande kleiner, deels heldere, deels donkere vlakjes mede haare hel-

dere en tedere omboordzels," die verfcheiden byzondere trekken vertoonen; wel-
ken beter in de afbeelding te befpeuren, dan te befchryven zyn. Naaft deze
driekantige vlak is de overige grond, naar den kant der inleding, meerendeels,
bleekrood, of genoegzaam roozenrood,' en daaraan hecht zich, aan den binnen-
rand, eene byzondere donkere hockvlak , die, omtrent het midden, in eene
heldere en bykans graauwe olyfkoleur verdwynt. Van daaraf loopen 'er eenige
geflingerde dwarsliniën door den roozenverwigen grond ,• naby den omtrek van
de middellle vlak ; ook zyn 'er nog drie zodanigen , naby de inleding dezer
vleugelen, te zien : en midden tuflchen die verfcheiden liniën ftaat, in den loozen*
verwigen grond, een klein donker puntje.

De ondervleugels hebben weinig of genoegzaam geene cieraaden. Buiten óen
oranjegeelen Zoom van den achterften rand, welke, ten opzichte van zyn dubbel
zwart boordzel , dien der bovenvleugelen gelyk is , doch hier niet tot aan 't

einde van den rand naar 't lyf toe uitloopt, is de witte en roodachtig blinkende
grond flechts met ettelyke doorloopende en vlakgedingerde dwarsliniën, van eene
graauwe koleur, en met eenige in de lengte getrokken aderen, doorroogen. De
bleek bruinachtig- graauwe koleur van 't vooriyf, of borftftuk, fchync ook den
grond van 't achterlyf te overdekken i alleenlyk is ze hier wat donkerer, en aan
deszelfs beide zyden ziet men een iets verheven wrong vaneene roode koleur-
waarin zo veele afdeelingen gevonden worden , als het achterlyf leden of ringen
heeft.

H s De
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Z)^ gladde ,
groene Rups, ;;^^/ een kleinen Wrat op den Rugy

aazende op bet Eikenloof; benevens haare verandering in

een byzonder fcboonen groenen Vlinder, beboo-

rende tot de tiveede ClaJJe der Nachtvlinders*.

§. I.

Tab. X. "TT ermits onder de Liefhebbers der Infeften het aantal der genen , welken

V zeer veel behaagen in de Vlinders hebben, grooter is, dan dat der genen,

die begeerig zyn, om alle loorcen van Infeften ce leeren kennen; zo hebbe ik,

reets in 't derde Deel van dit Werk, verfcheiden zulke Vlinders, wier Levens-

loop ik niet in ftaat was volledig te befchryvcn, doordien ik 'er noch de Rups,
noch de Pop van kende, bcfchreeven en afgebeeld. Ik ging 'er te eerder toe

over, doordien ik hoopte, dat 'er, wanneer ik het verlangen der genen, die vee-

Ie Vlinders wenfchen te zien, voldeed, mogelyk wel eenige Liefhebbers zou-

den weezen, die, zo hun de Rups dezer Vlinders bekend ware, de goedheid zou-

den hebben, van 'er my,op myne daarbygevoegde bede, bericht van te geeven.

Met dit zelfde oogmerk hebbe ik ook verlcheiden Rupfen, welken ik tot geene

verandering kon brengen, bekendgemaakt; en 't is my meer dan eens gelukt, myn
•wensch daar omtrent vervuld te zien, Veele Liefhebbers naaralyk hebben my,
federt dien tyd, niet alleen met hunne Letteren vereerd, maar ook verfcheiden

hunner, waaronder eenige aanzienlykePerfoonen zyn, van welken ik zulks niet had

durven ve;-wachten , hebben my zo wel onbekende Rupfen als Vlinders toegezonden.

Eet jaar 1754. was my in dit opzicht, by uitflek, een gelukkig jaar. 'Er ver-

hep byna geen week, dat ik niet, deels van bekende Begunlügers, deels van

myne gewoone Vrienden, met Brieven vereerd, en met Infcéten befchonken

wierd; onder welken zich nog verfcheiden bevonden, die my voorheenen onbe-

kend Wc. ren. Inzonderheid waren 'er te Frankfort aan de Main, (om van

anderen welken ik niet vcrgeeten zal in 't vervolg desgclyks te melden , nu nier

te fpreeken) twee Liefhebbers, daar ik veel aan verplicht ben. De eerfte is de

reets boven door my aangehaalde Heer Gladbach, en de ander de Heer Joh.
NicoLAAs KöRNKR. Van dezen laatften, een voortreffelyken Infeden-

.Kenner, die in derzelver nafpooring onvermoeid fchynt, hebbe ik genoegzaam

van

* De benoeming van dezen Vlinder is in 't Sy/I. Nat. van Linnaus niet, maar volgens Fiies'

fiins Verhandeling der Zwitzerfche Infeöcn pag. 41. No. 796, heet hy Colorana, en is eene

byfoort van de Brapnana van Liniiteus pOg,. 875 fp. 285. Men vindt hem omtrent Halle

in Saxen. Aan fommigen is de vrvorfte witte Vleugelrand buitcnwaarts rood.-'.chtig bezooradt
en de wiue Ondervleugels ijn , in plaats van vsrit , blinkend okergeel.

K L z E M A N N.
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van week toe week, nieuwe Rupfen, mitsgaders verfcheiden my nog onbekende Tab. X.

Vlinders, en andere Infedcn uncv.ingen. De meetlen dier Rupfen kwamen,
met haar bygevoegde noodig voeder, niet alleen naar wensch leevend over;
dan ik had ook het vermaak, van dezelven gelukkig ter veranderinge te bren-
gen; zo dat ik niet flechts genoeg aftebeelden, maar ook een tamelyken voor-
raad hadde tot nieuwe Uitgaven; welken nu, zo als ik zo ontvangen hebbe,
van tyd tot tyd zullen volgen. Ik houde my hiervoor aan mynen dienflvaardi-

gen Vriend ten hoogde verplicht; terwyl 't my teffens ten uiterlle aangenaam is,

dat ik den Liefhebberen der Infeéten ook van dezen een naauwkeurig bericht

kan mededeelcn. Hy verzekerde my, dat hy eerlt voor eenige jaaren, door 'c

leezen myner Hifïorie der Infe£len , tot het o.iderzoeken dezer Schepzeleil aan-
gemoedigd was; en door eigen vlyt eene talryke menigte van Inlandfche wel
bewaarde Vlinders verzameld had; die zo volmaakt waren, dat men 'er niet hec
minde letzel aan befpeurde. Dit bleek my ook inderdaad aan die genen, wel-
ken hy m.y overzond; dewyl ik met waarheid zeggen kan, nooit zuiverer en
netter opgedoken Vlinders gezien te hebben ; gemerkt het anders ligt gebeuren
kan, en veeltyds gebeurt, dat een Vlinder, hoe voorzichtig men hem behandele*
een Sprietje of Pootje verlieze, of aan zyne Vleugelen gefchaafd worde, gelyk
ik meermaals gezegd hebbe. Edoch, fchoon hy zo gelukkig geweeft ware, van
in een korten tyd zulk eene menigte te verzamelen, dat 'er, aangaande de In-

landfche Vlinders, niemand in Frankfort hem evenaaren konde, zo ontbrak
hem echter nog de van my afgebeelde en befchreeven Doodshoofd -Vlinder mits-
gaders de Vlinder van de Oleander - Rups ^ die beiden tot de eerde Clafle der
Nachtvogelen behooren.

s-

Van de verfcheiden Rupfen nu , welken ik van dien waarden Vriend en Be-^un-
fliger ontvangen hebbe, zal zy, die by my't eerd in eene Pop, en vervolgens inleen

Vlinder veranderd is, hier den voorrang hebben. Wy zien dezelve inde i^cFirr. Fig. x-

onzer X'ic Tab. Haare hoogde lengte beloopt, zo ik vértrouwe, weinig meer
dan een duim; dan ik durve dit met geen zekerheid bepaalen, om dat ik haar
nooit gantsch uitgedrekt, maar altoos te zamen getrokken en eenigzins gekromd
gezien hebbe; ook was het, als ik de Rups had willen uitrekken, te vreezen
geweed, dat de daarinzittende Vlinder 'er fchade by geleeden zou hebben.
Haar l>f loopt, van vooren naar achteren, allengskens dunner uit; om welke
reden ook de voorde ringen der inkervingen ongelyk dikker zyn, dan de achter-
den. Op den tweeden ring naad den kop heeft ze een kort en eenigzins fpits

toeloopend uitdeekzel, of liever eene Wratachtige verhooging; welke tot een
byzonder kenteken van deze Rups, als haar eigen, kan dienen. De koleur de-
zer Rupfe is doorgaande dof geelachtig- groen, en geeft haar eene fchoo'ne ge-
daante; ze is daarby gantsch glad, en zonder eenige hairtjes; hoewel men wiffe,
dat ze, in haare eerde jeugd , hairig, en bruinachtig -geel van koleur zy; welke

H 3 . ko-
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Tab, X. koleur, by haare rweede verandering van huid, in eene geel -groene verandert.

De in 't midden verdeelde groene kop is rond, en blinkend als glas,* hebbende

ter wederzyde een klein donker puntje," derwyze, dat het fchyne, als of de

Rups hier met oogen voorzien ware. Aan ieder zyde van 't lyf befpeurt men

een iets helderer Itreep dan de grondverwe ; en de zes voorfte klaauwpooten

,

benevens de acht ftompe buikpoocen, hebben dezelfde koleur; waartegen de

twee nafchuivers, gelyk ook de ftaartklep, meer in 't okergeele vallen.

S- 3«

Het eigenlyk voeder dezer Rupfe beftaat in 't loof van Eikeboomen; waarop

ze jaarlyks in de maand Mat gevonden kan worden ; dan zy behoort niet onder

de gezellige Rupfen ; nademaal ze op de Eikebladeren, niet hoopswyze, maar

enkel en eenig te vinden is. Wyders houdt ze zich alleen aan de ondervlakte der

bladeren op *, als of ze wift , dat ze zich aldaar niet alleen voor den regen , maar

ook voor de zoekers en vervolgers veiliger onthoudt. Ook fchynt die voorzich-

tigheid haar des te nuttiger; ora dat zy, indien ze haare zekerheid voor haare

vyanden in de vlucht moell zoeken, verre te kort zou komen; aangezien haare

beweeging, van de eene naar de andere plaats, zeer langkzaam voortgaat,

§• 4*

Wanneer ik op den 30 Mat, onder andere Infeften, van den voornoemden

Heer Körner uit Frankfort, twee (tuks dezer byzondere Rupfen ontving,

vond ik 'er, by 't openen van de Doos, maar één, doordien de andere, ondanks

de geftadige bevveeging des Poftwagens, zich reets ingefponnen had. Het Spin-

• zei, door haar vervaardigd , zat aan een Eikeblad vall, was geelachtig, en be-

%• 2- ftond in een tamclyk ftyf Weefzel. Men ziet hetzelve in de ade Fig. natuurlyk

afgebeeld. Deszelfs gedaante is zodanig, dat het van boven rond verwulfd,

doch van onderen, daar het op het blad vaft zit, plat zy. Aan 't eene einde is 't

als afgeftompt , naar boven eenigzins fpits coeloopende verhoogd ; doch aan den

anderen kant loopt het geheel fpits toe ; het heeft over 't geheel den glans van

zyde.

Vermits ik nu deze Rups op de voorbefcbreeven wyze zo ingefponnen ontvan-

gen had, kon ik niet anders denken , dan dat de andere zulks insgelyks zou doen.

Ik hoopte derhalve, toen zy geen fpyze meer nuttigde, haar Spinzel wel dra

te zullen zien ; dan zy maakte hiertoe geene de minfte beweeging ; bleef op de-

zelfde plaats (lil en geboogen liggen, en kromp hoe langs hoe meer te zamen.

pit deed my denken, dat ze miflchien door eene Wespe of Mugge geftokeo

ware, en 'er de jonge Wormen nog van ia 'r lyf had. Maar ik zag my in deze

mee-
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meening bedroegen; want ik vond haar op zekeren morgen in eene byzonder Tab. X,

fchoone, groene Pop veranderd; diergelyken ik nug nimmer gezien had. Dan
ik ontdekte 'er ceffens by, dat haare eene Vieiigellcheede onvolmaakt was; het

welk my geweldig Ipeet; gemerkt ik ligtlyk daaruit befluicen kon, dat de Vlinder,

dien ik 'er uii verwachtte, kreupel of onvolkomen zou weezen. Dit toeval

maakte my derhalve begeerig om te weeten , ot de Pop van de andere Rups

,

die nog in haar Spinzel lf)g, volmaakter ware? Om deze begeerte te voldoen,

opende ik hetzelve zeer voorzichtig, en vond "er, tot myn groot genoegen, eene

Pop in; die niet alleen de voorige in koleur en geftalce gelyk, maar ook geheel

volmaakt was; weshalve ik dcze opzetlyk ter afbeeidinge verkooze. Men ziet

dezelve in onze ^Je fig, Fi^. r

§. 6.

De grondverwe dezer Poppe is fchoon celadon - groen , doch niet overal even-

eens; want de ringen van 't achterlyf zyn iets bleeker, dan het voorlyf met zyne
Vleugelicheeden. Over den rug loopt een kookwarce llrtep, die, van den kop
af, tot omtrent het midden van 't Lyf, op zyn breedlle is, en onafgebroken
voortgaat; maar op de vier ringen van 't achterlyf is hy veel fmaller, tn ook
aldaar afgebroken of verdeeld, ündertufichen ontbreekt haar de Steellpits aan 't

achterfte lid, die anders aan veele Poppen gezien wordt. Maar vermits dit eene
Eigenfchap van alle zodanige Poppen is, welken in harde en ftyve Spinzels be-

flooten zyn, zo kan men zulks niet voor iets buitengemeens houden. Gelyker-
wyze nu deze vader beflooten Poppen gewoonlyk weeker en tederer van huid

,

en bygevolg gevoeliger zyn, zo konnen ze ook ligter in beweeging gebragt wor-
den; en die gevoeligheid wordt men ook aan deze Pop duidelyk gewaar.

S. 7.

Myne beide Poppen bleeven voorts drie weeken lang onveranderd liggen ; en
na verloop van dien tyd kwam 'er uit die geene, welke ik in haar Spinzel ontvangen
had, een volmaakte, byzonder Ichoone, groene Vlinder te voorfchyn. Het
zien van denzelven verheugde my boven maate , en even zo zeer was ik verwon-
derd over zyne groene koleur; vermits dit de eeniglte my tot hier toe bekende
Vlinder is, welke, inde drieërleie geftalten , die hy geduurende zyn leven aan-
neemt, eenerleie koleur behoudt, en altyd in 't groen verfchynt. De afbeelding
van dezen Vlinder, in de 4^6 fig, te zien, is naar den genen, dien ik het eerfte Fij. 4,
kreeg, gefchied: want uit de andere Pop, welke, als ik gezegd hebbe, aan de
Vleugelfcheede befchadigd was, is, even als ik vermoedde, een kreupele of
onvolmaakte knaap ce voorfchyn gekomen.

§. 8. Al-
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$. 8. '

Iab. X. Alhoewel nu 't uitwendig vertoon van veele andere Vlinders, die met ver-

fcheiden koleuren op hunne Vleugelen pronken, uitneemend fchoon zy, zo kan
de tegenwoordige niettemin , al heeft hy maar ééne grondverwe over 't geheel

,

ook onder de fchoonen gerekend worden. Want hy heeft, gelyk de gemelde
4de fig, aantoont, alwaar hy in eene zittende geltalte met geflooten Vleugelen

verfchynt, op zyne bovenvleugelen eene zo fchoone, zagte, geelachtig -groene
grondverwe, dat geen Zydeverwer in ftaat zy, om die koleur na te maaken.

Het voorlyf is met eene diergelyke koleur vercierd. Daarbenevens verkrygen de
Vleugels zelven een des te fi-aaier aanzien , door dat ze aan de drie randen eene

fmalle, gantsch witte bczooming hebben; en dat ieder Vleugel, van vooren

naar achteren, met twee tedere geelachtige liniën, welken gelyklynig met elkan-

der loopen, dwars doortoogen zj'n; welken in deze geflooten bovenvleugelen

dermaate aan elkander raaken, dat ze twee winkelhoeken ftjrmeeren. Wyders
is 't ook nog een cieraad aan dezen Vlinder, dat hy, zo wel onder aan zynen

kop, als ook onder het borftftuk, met eenig karmyn - rood ftof bezet zy; 't welk

in de geftalte, zo als hy hier afgebeeld is, ook eenigzins in 't oog valt. Als hy
zyne Vleugels fluit, is hy gewoon dezelven indiervoege over zyn achterlyf te

zamen te leggen, dat ze in de gedaante van een eenigzins vlak afdak nederwaarts

hangen. Ook weet hy de hairdunne Sprieten, die, zo wel als de zes pooten,

uit zyn, zo ten eenemaal onder de Vleugels te verbergen, dat men 'er menig-

piaal niets van gewaar wordp.

§• 9-

Fig. 5. In de ^ic Fig. zien wy, behalve de reets bcfchrceven bovenvleugelen en 't

borftfluk, ook de ondervleugelen en 't achterlyf. De eerften zyn (neeuw-wit;

en hebben aan den rand een naauwlyks zichtbaaren zoom; die, in vergelyking

van de grondverwe, eenigzins in 't celadons- groen valt. Doch, dewyl niyn

Vlinder van 't Vrouwlyk geflacht was, en ik deze foort nog nooit gezien had,

zo kan ik met geen zekerheid zeggen , of het VVyfje enlccl door het dikke achter-

lyf, 't welk by de Nachtvlinders het gewoonlyk kenteken des Gcflachts is, van 't

Mannetje te bnderfcheiden zy; dan of dit ook door andere kentekens, als, by

voorbeeld, door de Sprieten of andere Declen , gclyk van zommige andere

Vlinders bekend is, gefchieden kan. Voorts zyn my de Eieren van dezen Vlin-

der nooit onder 't oog gekomen ; ca derhalve is 't my niet raogelyk iets van der*

jielver gedaante tq melden.

Twee-
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Tiueeërleie byzondere zeldzaame, kleine Rupsen, henevens

haare verandering in Vlinders; behoorende tot de

tweede Clajje der Nachtvogels.

^ I.

Deze beide buitengemeene foorten van Rupfen hebbe ik, benevens haar Tab. XI,

eigenlyk voeder, in de maand July des jaars 1756, van myn bovenge-

gemelden Vriend, den Heer Körner, uic Frankfort leevend ontvangen; voor

welken tyd ik dezelven nimmer met kennis gezien had.

§. a.

De eerfte van dezen is de

Kleine, bruin-en graauw-gejireepte Eschen-Rups, met
het geele boordzel aan de Zyden.

Op den 8 July 1756. ontving ik eenigen dezer Rupfen, die met recht zo ge-

noemd konnen worden, en waarvan ik 'er eene in de ifte pig, afgebeeld hebbe. ^ig- i-

Met het toezenden van dezelven in onderfcheiden Ouderdom, berichtte men my,
dat ze in de opgenoemde Maand aan de bladeren der Efcheboomen gevonden waren;

welken zy by ray ook nog greetig aten. De hoogfte lengte dezer Rupfe beloopt

zelden meer dan drie vierde van een duim. Haar kop is blinkend zwart; van
boven tamelyk diep verdeeld , en op de voorde vlakte met eene heldere , tedere

linie voorzien, welke nagenoeg een driehoek uitmaakt. Aan de andere Rupfen
dezer foorte, die nog niet tot haaren volkomen wasdom gekomen waren, fcheen

de kop toen iets grooter te zyn, dan naderhand, wanneer ze de laatlie Rupfen-
huid afgelegd hadden. Ook was de breede en heldere ruggeftreep , die by deze
foort van Rupfen genoegzaam de gantfche oppervlakte beflaat, aan de jongen
meer geel, dan bruingraauwachtig wit, welke koleur dezelve by de volwafleneii

iiceft. In dezen breeden ftreep , die van den kop af tot aan den Ibartklep uit-

loopt, ftaan twee zwarte, eenigzins verhoogde dwarsvlakken. De eerde is op
den vierden ring van den kop , en de andere op den laatften voor den ftaartklep

;

welke, benevens de nafchuivers, eene tegelroodc koleur heeft. De grondverwe
der beide zyvlaktens is over 'tgehee! donkerbruin; in welken donkerbruinen grond
geneen aarcigenenbyzondergevormdengoudgcelen Itrecp ziet; die een boordzel,

of ook wel eene gouden keten vertoont, met zo veele fchakels, als de Rups leden

IFde Deel. ijle Stuk. I of
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Tab. XI. of ringen heeft; om van andere daarby zynde kleinigheden niet te fpreeken.

Vóór 't overige fchynt deze Rups, met het bloote oog befchouwd , meer glad,

dan hairig te zyn ; doch wanneer men dezelve door een middelmaatig Vergroot-

glas beziet, blykt het terllond, dat alle haare ringen met tamelyk veele, zeer

tedere en korte hairen bezet zyn ; tuflchen welken hier en daar een enkel langer

hairtje uitfteekt. De acht ftompe buikpooten zyn bruin, en de zes voorlle

klaauwpooten zwart. In 'c kruipen is ze taraelyk hngkzaam.

§• 3-

Wanneer de tj'd haarer Veranderinge nadert, moeten de Efchebladeren, van

welken zy zo lang gegeetén heeft, haar insgelyks ter bedckkinge dienen. Zulks

óndervond myn Vriend aan die genen, welken in vryheid leefden; en ik hebba

het ook aan die genen, welken by my gevangen lagen, waargenomen. Van deze

bladen trekt de Rups, 'er zomtyds twee, of meer, of ook wel maar één, als

Fig- 2. in de a^e fig. te zien is, zodanig te zamen, dat men dikwyls niets, of flechts

Lett. a. weinig van haar Spinzel gewaar worde , gelyk Letter a. van de ade Fig. ver-

toont, indien men de bladen niet eenigzins opent. Dit Spinzel is wit, doch niet

zeer digt en vaft; echter zo wel geflooten, dat de Rups, die 'er na eenige

dagen in verandert, zeer veilig zo lang in liggen konne, tot dat de Vlinder het-

%• 3- zelve doorbreeke. De s^e Fig. vertoont ons de Pop buiten 't Spinzel ; aan wel-

ker achterfte lid de afgeflroopte Rupfenhuid doorgaans indiervoege blyft hangen,

Lett. l. als by Letter ^. aan die Figuur te befpeuren is. Alhoewel 'er nu aan de Pop
niets buitengemeens op te merken zy, zo hebbe ik ze nochtans, even als ande-

ren, afgebeeld; tot een bewys, dat ik de gantfche Verandering dezer Rupfe in

oogenfchyn genomen hebbe. Haare koleur is blinkend roodbruin , inzonder-

I>€id aan 't achterfte deel,' en als ze gezond is, geeft ze zulks, op de minfte

aanraaking, door eene fnelle beweeging, duidelyk te kennen.

S- 4-

Men kan zich, na verloop van ongeveer drie v/eeken, uit deze Pop den Vlin*

der belooven; die, ondanks zyne kleine geftalte, der befchouwinge wel waardig

Fig. A. is. In de 4de Fig. zien wy hem zittende, en in de 5de vliegende afgebeeld*.

«» 5- Met geflooten vleugelen maakt hy eene zonderlinge en buitengemeene vertoo

ning, (zie de 4de Fig.^ Van vooren fteekt hy zyne wollige voorpooten vooruit;

tuffchen de beide afhangende bovenvleugelen , kromt hy zyn achterlyf, gelyk

een Hond zynen ftaart, in de hoogte; en dewyl dit aan 't einde met byzonderé

fran-

• Ie den laJe» Drukvan 't Syfi. Néit. van Linnaus, pag. «23. fp. 52. wordt dexe Vlinder Cuf-

ttila de kleine Erpelflaart genoemd , ter onderlcheidingc van dien, welke in het 3 ii-- Deel op

Tab. iLLUl. /ïi'. 4 en 5. afijebeeid is, ea die ook Curtula of éz $roote Erpclftaart heetca

fcou. - ^£i.E£MANS.
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franjes bezet is, zo kan hy , in die geftaice,niet anders dan eene zeer zonderlinge TacXL
gedaante hebben i ie meer, daar zich zyn borftftuk ook lamelyk dik en verhe-

ven vertoont.

s. 5.

Hy pronkt juifl met geen bonte en leevendige koleuren; dan des niettegen-

. ilaande is hy evenwel cierlyk getekend; welke tekeningen echter by zommigen
duidelyker, dan by anderen , in 't oog vallen. De hoofd -en grondverwe der

vier Vleugelen zo wel, als die van 't lyf, is bruinachtig -afchgraauw; dan het

dik en verheven BorMuk, waaronder de voorover geboogen kop verborgen zit,

heeft van boven eene groote breede vlak , die van vooren in 't zwarte , doch van
achteren by zommigen , als Fig. 4 , in 't okergeele , en by anderen , als Fig. 5 ,

in 't roodbruine verdreeven is. Door de beide bovenvleugelen zyn alleenlyk

eenige heldere, geflingerde, onregelmaatigc dwarsliniën getoogen,* en aan dea
voorilen rand ziet men ectelyke, verdwynende, bleeke, geel- roodachtig- bruine

vlakken ; voorts zyn de ondervleugels byna eenverwig graauw. De beide Sprie-

ten, die zich aan het Mannetje meer vederachtig vertoonen, (^ zie Fig. $.') zyn,

even als de aan 't laatde lid zittende byzonder aartig gevormde ftaart- franjes.

Letterde, geel -roodachtig -bruin. Deze ftaart beikat eigenlyk , uit louter ZLe». c«
naby elkander ftaande, borilelachtige hairen, die van gelyke lengte, en aan 't

uiterlle einde dikker, nngenoeg als met een zwart knopje bezet zyn; en veel

gelykenis hebben met de vederen , die de Paauwen op den kop draagen. Vermits

ik ook de Eieren van dit Vlindertje kreege, zo hebbe ik ze hier insgelyks onder 't

oog gebragt, en eenigen van dezelven in de 6'^'^ Fig. afgebeeld. Zy hebben F»^, (j.

eene fchoone purperroode koleur ; en eene kogelronde geftalte ; doch dewyl
ze onbevrucht waren, weete ik 'er niets meer van te zeggen.

§. 6.

Het andere kleine, op deze Xl'^e Tab. afgebeelde Rupsje, het welk niet oti-

gevoegelyk

Hei u'ttneemend derlyke groen -en wit gefchakeerds

Rupsje der Woudheide

genoemd kan worden, hebbe ik ook van myn meei^emelden Vriend, op den 17
july des jaars 1756, ontvangen. Zy-j bericht daarby was, dat hy 'er my drie

toezond; en toen ik. de Doos opende, vond ik 'er ééne in, die reets in haar

Voeder, beftaande in do Woudteide, ingefponnen, en ook ?.1 weezenlyk in eene

Pop vei-anderd ViJas. Dit veroorzaakte, dat ik rerftond de berte uit de twee ove-

rigen verkoos, om haar afcebeelden: want fchoon haare cieraaden genoegzaam
eenerlei waren , zo was echter de eene wel de helft grooter daa de andere.

la De
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Tab. XI. De hoogfte lengte, die deze Rups by my erlangde, beliep weinig meer dan één

duiir-i en ze was niet zeer dik van lyf. Haare fchoone vlaicken en cieraaden

waren regelmaatig , en nochtans zal liet my bezwaarlyk vallen dezelven te be-

fchryven; weshalven hy, die myne Befchryving welbegrypen wil , de Afbeelding

Fi'f. A. ten zelfden tyde naauwkeurig dient te befchouwen.

s. 7.

Haar (lompe en ronde kop, dien zy tot onder den hals intrekken kan, is alleen

blinkend, blaauwachtig - groen ; waartegen alle de leden van 't lyf doorgaande

geel - «Toen van koleur zyn. Aan ieder derzelven , den hals alleen uitgenomen

,

ziet men overdwars vyf ilompe verhoogde hockfpitzen, waar van elk uit eene

vierhoekige piramide beftaat. Deze piramiden hebben, naar den kant van den

kop, een heldergeel , of geelachtig -wit, en naar achteren een donker- of zwart-

croen voorkomen ; waar by de vyf verhoogde hoekfpitzen even zo veele reien

van fcherptoeloopende , helder en donker gevlakte bultjes uitmaaken ; die zich

over de gantfche Rups heen uicllrekken ; en haar eene gefpikkelde buitengemeen

fraaie gedaante gceven. De hals, fchoon hem die hoekfpitzen ontbreeken, is

nochtans aan den voorften rand ook met zodanige heldere en donkere vlakjes,

beurtswyze ,
getekend. Haare poocen , hier in gewoonlyken getale, hebben

eene groene koleur; doch de zes voorite klaauwpooten zyn iets donkerer, dan

de {lompen.

S- 8.

Gemerkt deze Rups veel onruftiger, mitsgaders gezwinder in 't kruipen is,

dan de voorige, kan ze ook iemand, eer men 'er op verdacht is, onder de hand

ontwyken. Dit hebbe ik zelf, tot myn groot verdriet, ondervonden: want,

haar op zekeren tyd frifch voeder geevende, verloor ik de Rups eensklaps; wel

is waar, dat ik dezelve , na lang zoeken , weder vond,* maar zy was vertreeden.

Dit verlies zou my ten uiterlle fmertelyk gevallen zyn, overmits de derde ver-

droogd was, byaldien ik haar niet alvoorens afgebeeld, en nog eene Pop in

Tig. B. voorraad bezeten hadde. Deze Pop is in Fig. B. te zien. Zy is fchoon, hel-

derblinkend, bruinachtigrood van koleur,* en komt voor 't overige, ten aanzien

der geftalte , met de meefte Poppen der Nachtvlinders van de tweede Clailè over-

een. Aangezien ik nu alleen deze enkele Pop nog behield , en niet zonder reden

vreesde, dat ik 'er ook een ongeluk mede krygen niogte, zo gaf ik 'er kennis

van aan mynen Vriend te frankfort^ van wien ik de Rupfen ontvangen had,*

hem tevens verzoekende, om eenen Vlinder dezer Rupfe, dien hy, volgens zyn

bericht, reets uit dezelve geteeld Iiad. Hy was ook zo gulhartig, dat hy myn
verzoek toeftonde, en kort daarna ontving ik een fiaaien en zeer zuiveren Vlinder

van èeze foorc; over welken ik my, wegens deszelfs fchoone en cierlyke teke-

ningen, niet genoeg verwonderen kan.

S. 9. Hoe-
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§. $>.

Hoewel ik nu genoegzaam verzekerd konde zyn , dat ik waarlyk den Vlinder Tab. XL
dezer Rupfe bekomen had, zo vergunde my echter hec mistrouwen, dat my in 'c

onderzoeken van Natuurlyke zaaken aangebooreu fchynt, geen rufl; maar dreef
my, om nog meer overtuigd te zyn, of ik den rechten Vlinder, uit deze Rups
voortkomende, wel verkreegen had, aan, om mync Pop, waaruit ik mynen
Vlinder nu verwachtte, en die reets drie weeken lang gelegen, en bygevolg,
myns oordeels, zyne rypheid reets bekomen moell hebben, met alle voorzich-

tigheid te openen. Doch voor ditmaal zag ik myn onbillyk mistrouwen geltraft

;

want, fchoon ik 'er den wezenlyken Vhndcr in ontdekte, het welk zyne nog
kleine Vleugels te kennen gaven, en hy ook eenige pooging fchecne te doen om
'er uit te kruipen, zo waren echter alle zyn leden, gevolglyk ook de Vleu^-els,

nog te teder. Ik kon hier uit ten klaarlle ontdekken, dat hy nog etlyke dagen
in 't Poppenvlies beflooten had moeten blyven; en 't gevolg hiervan wasook,dac
hy, als «ene onrype Vrucht, niet lang leefde.

§. 10.

De volmaakte Vlinder, dien ik uit Frankfort ontvangen had, is in Fi^, C.Fig. c.

in eene vliegende gedaante , te zien *• Deszelfs cieraaden zyn vooral niet^iin-
der, dan die der Rupfe , waaruit hy voorkomt. De bovenvleugels , welken in-

zonderheid der befchouwinge waardig zyn , kan men , van wege de verfcheiden
zeldzaame vlakken, trekken, en overige cieraaden, bezwaarlyk befchryven!
Een fchoon dof bruinachtig- rood Fluweel maakt derzelver gi-ondvervve uit; en
even zo vertoont zich ook de kop benevens het voorlyf. In dit laatfte zyn alle

de deelen, als de Halskraag, de Schouderbladen en 't Borftltuk, met fmalle
goudgeele boordzelen voorzien. Daarbencvens pronken de bovenvleu"-els niet

alleen met even- zodanige goudgeele geflingerde liniën en vlakken, van verfchil-

lende gedaante, langte en breedte, tot aan de inleding toe; maar 'er is ook, itx

derzelver -midden , een breede, graauwe dvvarsllreep te befpeuren; waarin men
aan den voorften rand, in den zwarten grond, eene gantfch witte vlak ziet; ter-

wyl de flreep zelve , op ieder zyde, met eene tedere , zwarte, gekronkelde' linie

omgeeven is. Alle de overige tedere cieraaden zyn noch aan re toonen, noch
behoorelyk te befchryven; des ik 'er alleen het volgende zal byvoegen: dar men
den buitenften rand dezer Vleugelen met een zo Ichoonen, geel en bruin "-e-

ftreepten zoom omringd vinde , dat geen Tapytmaaker in ftaat zy , om zodanig
een Tapyt te vervaardigen, als deze Vleugels verbeelden, wanneer men ze door
een Vergrootglas befchouwt.

$. II. De

• De Heer Limaus noemt hem in zyn Syfi. Nat.pag. 853. fp. ï6-j. Mirtilli, de Moeraüieiden^
VU.

J3 Kleemann.
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S. Il,

TAa.2CI, De OndervIeugeJs zyn, van de inledicg af tot omtrent aan 't midden, fchöon

oranje- geel; het overige gedeelte is koolzwart, en aan den rand oranje -geel

bezoomd. Het acbterlyf vindt men van 's gelyke geel 'en zwart, overdwars,

vercierd , derwyze, dat ieder lid of ring iets van die koleuren deelachtig zy.

Wyders heeft het aan weerskanten een verheven geelen wrong, die louter uitVe-

derftoffe beftaat; waarmede het Lyf insgelyks bedekt is. De Sprieten van dezen

Vlinder, die van het Manlyk geflacht was, zyn hairvormig, en even zo worden

ze ook aan de Wyfjes gevonden.

Mat zogenaamde Wan de lende -Blad, met deszelfs

Eieren en 'Jongen; waarbenevens de Eigenfchappeu

van V zelve naauwkeuriger hefchreeven worden *.

§. I,

TiB. XII TT k hebbe airede , in het tweede Deel rayner Hifiorie der In(èften , in \

1^ Voorbericht van de Springkhaanen en Krekeis, op de aldaar onder 't oog

gebragte I. en II. Tah.^ deze foort van 't Wandelende- Blad in verfcheiden ge-

ftalten, naar een gedroogd Voorwerp , 't welk ik diestyds in myne Verzameling

had, medegedeeld, en 't zelve, voor 't overige, als een my nog gantfch onbe-

kend Uithcemfch Infeft befchreeven. Ik hebbe 'er toen tevens by gezegd, dat

jk het voor geen werklyken Springkhaan, maar voor zodanig een Infeft hield,

dat van andere Infeften leefde, 't Kwam in die dagen niet by my op, te denken,

dat dit Schepzel ook in Europa, zelfs in Duicfchland, en nog bovendien naby

Frankenland, te vinden ware; zo als ik nu ten volle verzekerd benf- Want
ettelyl<e jaaren , na het gemeen maaken van myn eerlte Bericht en Afbeelding

van dit Infeft, behaagde het den Ed. Heer Baron van Buol, te TVcp.cn y my
te

* In 't Syft. Nat. van Linnauspag. 6go. fp. 6. wordt dit aardig Diertje Mantis ReRghfa, het

Europifcb Wandelend-Blad, cok Mantis Oratoria het Bidpaapje genoemd.

K L E E M A N ».

,f.
Dit zonderling Diertje onthoudt zich ook in Zwitserland; en , men vindt het, volgens het ge-

tuigenis van mcufet, niet zelden in Italië. De beroemde Heer Dr. Lepecbin heeft het op zyne

Reizen door verfcheiden Geweften van 't RufTifche Ryk insgelyks ontdekt; en de Koiiinglyke

Deenfche Zendelingen in Ooitindië zeggen, in het io8 e Vervolg huneer berichten, in 't jaar

1770. door den Meer Ik % Knappe- in Hsalte uitgcgeevoi % ojtt de Uottentocten dit kleitr a»

aardig Diertje aanbidden.

K L E E M A N N.
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te berichten, dat hoogddezelve dit Wandelende- Blad op zyne Goederen in Mo- Tai.XU
ravië , en wel in de Wynbergen gevonden had ; alwaar hec gemeenlyk de JVya-

bandel of H-'yfihafel genoemd wordt. Gemelde Heer Baron betoonde my ook
naderhand de allerhóogde dankzegging v/aardige gunft, van my drie dezer Diert-

jes Icevend in een Glas toetezenden \ zo als ik reets in 't derde Deel van dit

Werk, in 't Voorbericht van de Polypen, te kennen gegeeven hebbe; alwaar,

in plaats van Hongarye , Moraviè' geleezen moet worden. Vermits het nu ge-

noegzaam onmogelyk was, dat deze Dieren eene zo verre reizc konden doorflaan,

tn lêevend blyven; zo vond ik 'er ook maar één in 't glas, dat nog leefde; het

welk echter niet veel langer dan ccn nacht over duurde. Naderhand in kennis

geraakt zynde, met den reets meermaals gemelden bei-oemden kundigen en yve-

rigen Onderzoeker der Infeéten, den Heer Körner te Frankfort aan den
Main, zo zond deze Liefhebber my, onder andere leevende Infeden , ook den
Aan een Grashalm zittenden Eierklomp, welken ik in de i^te en 2Ae Tig. van Fj.;. i.

Tab. XII. afgebeeld hebbe; meteen bygevoegd bericht, da: dit de Eieren van 't
"''2»

zogenaamde Wandelende - Blad waren. In 't geheel niet konnende vermoeden,
dat dezelven frisch zouden weezen , zo dacht ik niet anders , dan , dat dc2e Eier-

klomp, uit de eene of de andere Verzameling, genomen was; waarin hy mis-

fchien al lang gelegen had; ik borg hem derhalve v;eg, zender 'er veel acht op
te geeven. Dan myne nieuwsgierigheid liet my evenwel niet toe , dezelven
ildaar lahg te laaten liggen ; zy dreef my integendeel aan, om dien klomp eens
aan 't einde , op eene zeer voorzichtige wyze , te openen. Zo dra ik dit gedaan
had, bevond ik, door 't vernielen vari verfcheiden vakjes, dat in één derzelven,
in een tweevoudig beflooten Vlies, het welk zeer teder, langkvverpig en eivor-

mig van gedaante was, een oranjegeel Popje lag. Daarbencvens wierd ik, tot

mynè grootfte verwondering, gewaar, dat het, door zyne beweeging, eenig
teken van Leven gaf; en tevens ontdekte ik, dat 'er meer diergelyken in dezec
klomp zaten ; 't welk my bewoog denzelveu in een helder glas te bewaarea , ea
*er vervolgens vlytig op te paflèn.

S. 2.

De EierMomp zelve vertoont zich , naar onze i^e Pig, , van buiten , in dezer- f.
voege. Hy fchynt met louter lange en fraalle dwars- fchubben bedekt te weezen,

'

€n heeft eene blinkende okergeele , bruinachtige koleur. Zyne lengte beloopt
ongeveer één en drie vierden duim ; en in 't midden , daar hy het dikfte is , heeft
zyn doormeeter de lengte van twee derde duims. Aan 't eene einde , in onze
Afbeelding het onderfte, is hy meer kolfachtig, of Homp, dan aan 't aüder, of
boven einde, dat meer fpits uitvalt, en nagenoeg eene foort van kop verbeeldt,-

20 dat hy, wien zulk een Eierklomp nog onbekend is, denzelven zeer ligt voor
een aan den Grasftengei zittend ieevcnd Schepzel zoude aanzien.

%. 3. Na

i^
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Tas. XII Na dat ik dezen klomp, geduurende vyf dagen, veelmaals befchouwd had,
befpeurde ik eene gantsch byzondere verandering aan denzelven. Ter plaatfe

alwaar hy, op de bovenvlakte, in 'c midden, naar de lengte, door eene verdie-

ping als verdeeld fcheen, kwamen uit dezelve allengskens, in eene dubbele rei,

verfcheiden langkwerpige eironde Bolletjes te voorfchyn. Ze ftonden digt aan

elkander, hadden allen eenerleie lengte en gedaante; en uit dezelven kroopen

wel dra, hier en daar, kleine leevende Schepzeltjes. Men ziet dit alles duidelyk

Fig. ï. in de a^e Fig.; alwaar ons tulTchen de Letters a. a. de beide reien der opgeko-
Lett. aa. men eivormige Bolletjes vertoond worden; en by b. c. d. de kleine Schepzeltjes,
l. c. d.

^jg 'gj. iiicgekroopen waren, en niet anders zyn, dan jonge Wandelende -Bladen,

welken anders ook Marnes genoemd worden. ZfO dra zulk een Schepzeltje uit het

Ei gekroopen was, liep het, niet minder fnel dan eene Mier, weg, gelyk men
Lnt, e. by e. befpeurt; en het ledige vlies van 't Ei, te vooren geel zynde, was nu

gantsch wit en doorzichtig, gelyk eene Blaas. De oorzaak hiervan is, om dat

alle jonge Wandelende Bladen, in 't begin, fchoon oker - of oranjegeel zyn.

Maar deze koleur verandert, binnen een halfuur, in eene bruine, als te zien is

F;t. 3. in de 3de Fig.', en wordt vervolgens gantsch bruin, gelyk de 4112 Fig. aantoont.

en 4. 'Er verliepen ondertulTchen wel drie dagen , eer alle de in dezen klomp zittende

Wandelende -Bladen uitgekomen waren; ieder dag telde ik 'er by de twintig

iluks ; zo dat ik 'er eindelyk wel zeftig uit kreege.

§• 4«

Deze jonge Schepzeltjes vertoonden zich in 't glas, in 't welke zy huisveflen,

en dat van boven met een papier bedekt was, zeer onrullig; ze liepen in 't zelve,'

even als Mieren, welken zy in grootte en geftalte meeflal gelyk waren, nu her-

waarts dan derwaarts; en (lelden alle poogingen in 't werk, om 'er uit te onc-

fnappen. Het duurde wyders niet lang, of ik wierd gewaar, dat ze elkander

aangreepen; dat de zwakflen het zochten te ontvluchten, en dat de een den

anderen zelfs oppeuzelde en verteerde. Hierop begon ik te denken, dat de

honger hen miOchien tot Moordcrs maakte ; 't welk my deed nagaan , op hoe-

danig eene wyze, en waarmede ik ze voeden zoude. Beft kwam het my voor,

zulks met kleine Mieren te beproeven: ik ging ten dien einde in myn Tuintje achter

't huis , vong 'er eenigen , en wierp ze in 't glas. Doch , zie daar myne hoop

geheel verydeld! Myne jonge Infeélen namen terftond de vlucht, even als eene

kudde Schaapen voor den Wolf. Hun gantfche huisgezin fcheen in de uiterfte

verwarring ; en ik zag zelf ook eindelyk , dat ze van de Mieren vervolgd , en

dood gebeeten wierden. Intulfchen was ik 'er ten hoogfte over verwonderd,

dat deze jonge Wandelende -Bladen, die tot heden toe gccne andere Schepzels,

dan huns gelyken, gezien hadden, hunne natuurlyke Vyanden zo terftond ken-

den; hoedanigen. gelyk ik naderhand ondervonden hebbe, de Mieren wezenlyk

zyni
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ryn ; gcir.erkr ze zelfs het grootfte Wandelende - Blad aanvallen en om hals bren- Tas. Xll

gen. By deze gelegenheid zag ik my genoodzaakt, om niync jonge Wandelcnde-
Bladen, hoc eer hoe beter, van de Mieren te verloircn. Dan toen dit gcCchicd

was, bclpeurde ik, dat ze niet aflieten van elkander te vervolgen ; 'c welk niy

deed bclluiten, om ze van een te fcheideu, en ze by 10 of 12 in byzondere gla-

zen te doen. Hierin gaf ik hun eenige zogenaamde Bladluizen tot fpyzc; want
ik had opgemerkt , dat ze voor de in de kamer omzweevende Vliegen en Mug-
gen, die ik hun gaf, als vreesden; vejraoedelyk om dat ze te groot waren.

Aanvangklyk fcheen het met de Bladluizen beter te gelukken: dezen willen zy,

met hunne tedere vangklaauwen, op ecne lillige wyze, te vangen, en ze aten

dezelvcn ook fmaakclyk op*. Buitendien zag men ze doorgaans in zodanig

ccne geftake, als 'er een in de s^^e Fig. vertoond wordt. Fig. 3,

^- 5-

Alhoewel ik hun nu het noodige voedzel vlytig verzorgde, moeft ik nochtans
ondervinden, dat ze elkander wel haaft weder op nieuw vervolgden; des het my
toe fcheene, dat ze niet zo na te zamen mogten of konden blyven. Hierop be-
floot ik, dewyl ik 'er dagelyks meer en meer verloor, dezelven in vryheid op de
Bloemknoppen in den Tuin te laaten kruipen. Zo dra had ik ze aldaar niet ge-
bragt, en de glazen, in welken zy bcllooten waren, geopend, ofzy kroopen in

alleryl uit dezelven op de GewalTèn; verftrooiden zich, binnen een halfuur,
dermaatfc van elkander, dat ik lang zoeken moeflc, om 'er een van weder te

vinden; en des anderen daags was 'er, om zo te fpreeken, geen flap noch fpoor
meer van te ontdekken. Ik vleide my in 't eerit nog al met de hoop , dat ze,
wat grooter geworden zynde, my wel weder onder 't oog zouden komen; uic

dien hoofde zag ik 'er ook nog al menigmaal na om, maar alle niyne moeite was
en bleef verJooren; doordien ze veelligt van de Mieren gedood, of van de Vo-
gelen weggeroofd , of, op ecne andere my onbekende wyze, omgekomen
waren.

§. 6.

Vermits, gelyk ik boven aangeduid hebbe, binnen drie dagen, naar myne
iiiieeixing, alle de in den klomp zictendp Jongen uifgekropen waren, dewyl ik 'er

op

• De Baron ven Bf/c/, in §. i. aanrclisald , heeft opgemerkt, dat dit Diertje evenwel niet alle

foonen van ülaJluiicn voor Hef neemt; maar dat het, onder eene foort van zwarte Blaaluizcn
van de Vlierftruikc-n, (te Wenen Mauquen genaamd,) de kleinen en cngevleugelden alleen
veikielb. Het fchynt dat dezen het zelve beft i'maaken ; dan 't uetmt ook Muggen en Meei-
wormcn voor lief. Vermits ik het geluk gehad hebbe, van etnige zodanige i>/««/'« uit het
Oortenrykrchc leevcndig magt'g te worden, kan ik 'er by aanmerken, waargenomen te hebben,
jdat zy de kleine SpiingkJiaaiitjes, die ik hun gaf, zeer grcetig aanpakten en verteerden.

- ly^de Ded. x^e Stuk, K
. K l e e m a n n,
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TA3.XII op den vierden dag gcene meer te voorfchyn zag komen, zo fneed ik het overige

van den klomp in 'c midden overdwars door. Men ziet de eene helft in de 5^^^

^'S- 5- Jug.; in welke a. a. de ledige Poppenhuizen, en f. f. de doorlheede aantoonen.
Lett. aa.

j^^ ,^ midden is een kanaal of eene grift, door Letter g. aangeweezen; waarin ik,
//• ^'» e-

jj^j^^jy^ jje ledige Eiervliezen, ook nog eenige vollen aantref. Zo wel de eei-

Ilcn als ds laatlten Honden recht op, zeer na aan elkander, en genoegzaam als

re zamcn gcperd. Van buiten wJiren ze omringd met eene dikke , bruinachtige

en blinkende korll; welke te gelyk zo gatig of fponsachtig was, dat men 'er

genoeg uit kondc opmaaken , dat ze te vooren eene vloeibaare Geft moed zyn

geweelt ; die gelyktydig met de Eieren gcbooren , en eerfl: week geweefl: zal zyn,

doch naderhand eene Pergauiencc fiyvigheid en hardigheidverkreegcn zal hebben.

Fis- 6. Inde 6^'^ Fig- vind: men drie zodanige volkomen Eieren afgebeeld; welken ik

in den Herlli; uit een anderen Eicrklonip van die foort genomen hcbbe. Derzelver

vorm en geltalte hecfc zeer veel overeenkomt met die der genen, welken ik uit den

grootcn Trek-Springkhaan, in het tvveede Deel dezer Hiltorie der Infeften, by

de befchryving der Springkhaanen en Ivi-ekels, op Taè. XXIV. Flg. 6. afge-

beeld hebbc. Het daarin zittende Wandelende - Blad erlangt cerfl in de daarop

volgende maand /lugiiftus de Poppengeftalte; zo als wy ze, na dat ik ze uit hec

^^S- 7- Ei genomen had, in de j^^ Fig., hoewel iets vergroot, afgebeeld zien.- Zy is

inso-elyks oranjegeel, even als het Ei te vooren was; alleenlyk worden haare

oogen eerll kort voor de uitbreeking donker. Zodanig eene Pop nu die, als

boven gezegd is, in een dubbeld Eiervlics beflooten legt, moet, als zy 'er uic

weezen wil, niet alleen door dat dubbeld vlies, maar ook nog door de buitenfte

korft heen breeken.

§• 7'

Schoon ik, door het voorgemelde, genoegzaam wel verzekerd ware, dat ik

deze Eieren, voor die van de MatJtes of het Wandelende - Blad , moeft houden,

doordien ik 'er de Jongen zelven had zien uitkruipen , zo zou ik ze echter gaerne

in een groeiende geftalte, en voor dat ze Vleugels kreegen, hebben willen zien

en opkweeken. ik maakte derhalve mynen Vriend in Frankfort^ het verlies

van myn jong broedzel bekend ; verzocht hem my eenige anderen te laaten toe-

Itomcn, en my tevens te berichten, of dit by ons zo zeldzaam Infedt alle jaaren,

of flechts in zommige jaaren , gevonden wierd? Zyn antwoord hierop was: dat

dit Infecl alleen in den Herfll, by fchoon weer, zo wel in de Boflchen, als op

de Heiden, en dorre Velden, in zyne volkomen grootte en geftaltc gezien wordt;

doch niet in 't lange Gras; als waarin het, wegens zyne lange en tedere pooten,

niet wel zou konnen voortkomen ; mitsgaders, dat men dezelven in 't eene jaar

•meer dan in 't andere vindt. Wyders meldde hy my , dat de jongen , die in de

^ Zomer moeften uitkomen, zeer noode te vinden waren,- dat hy daarentegen eens
"

in den Herfll, binnen weinig uuren, op eene plaats van omtrent vyftien treden

in den omtrek, dertien zulke volkomen volwalTcn Infeftcn, deels op de met Mos
be-



éJOM JV. X^h XII

.

-'/. .'^.yS^Tel a.:^.^r . et. ev^.





DER R U P S E N EN VLINDERS. 71

begroeide aarde, deels op de Averone, of wilde Byvoet, zittende gevonden , Tas. Xlf

en verzameld had. Ook had hy eens gezien , dat zodanig een Wandelend - Blad
een kleinen Springkhaan hevig vervolgde, achterhaalde en verteerde. En wy-
dcrs was hem nog gebleeken, dat hunne vlucht zeer fnel is; mitsgaders dat ze

zich zomtyds zeer hoog in de lucht verheffen.

§. 8.

In de daarop volgende maand Augufïus ontving ik , van dien zelfden Vriend

,

ettelyke lecvende en volwaffen Wandelende -Bladen; onder welken 'er, tot myn
groot genoegen , één was, het welke nog de laatfte verandering van huid niet

ondergaan , en bygcvolg geene Vleugelen , maar nog Vleugelfcheeden had. Het-
zelve kwam volkomen overeen met de Afbeelding, in het tweede Deel van dit

Werk, by de Befchryving der Springkhaanen en Krekels, op Tab. I. Fig. i. te

zien; weshalve ik het overbodig oordeelde om het anderwerf af te maaien. Van
de anderen kan ik mede verder niets zeggen,' dewyl ze kort na hunne aankomft
ftierven. Ik verzocht derhalve myn Vriend op nieuw, om eenige anderen te

mogen hebben ; en hy voldeed, binnen korten tyd, aan myn verzoek; zendende

my op den 5 September eene Doos, waarih zich 10 volwaflen leevende mee
eenige dooden bevonden. Onder de lecvenden waren zo wel Mannetjes als

Wyfjes; en dewyl de voorigen elkander onderwegen aangevallen hadden,' waar-

door 'er één van dezelven dood overkwam , zo had myn Vriend voor dit maal de
voorzichtigheid gebruikt, van elk byzonder in een papieren Verblyf te fluiten; die

niettegcnfiaande ontving ik naauvvlyks de helft frisch en leevend; de meeften
waren, of zeer magteloos, of dood. Intufichon was ik nochtans zeer verheugd,

dat 'er drie frifche Wyfjes en twee Plannetjes onderwaren; en devv'yl 'er ook
één der afgematte of op het gypen liggende Mannetjes weder bykwam, en zich

herflelde, had ik, tot myn genoegen, nu drie gezonde Paaren.

$• 9-

De kentekens, ter onderfcheiclinge der Wyfjes en Mannetjes, beftaan hierin,

dat de laatften altoos veel kleiner dan de eerden zyn ; en dat de Mannetjes een

ongelyk dunner en ranker lyf hebben dan de Wyfjes. Vermits ik nu in het

tweede Deel van dit Werk, by de Befchryving der Springkhaanen en Krekels,

0"^ Tab. I. Fig. 2., een Mannetje afgebeeld hcbbe, het welk aan dit, uit

Frankfort ontvangen, volkomen gclyk is, zo hebbe ik thans alleen een Wyfje,

naar 't echte voorwerp, getekend; het v/elk in de S^le Fig. vertoont wordt, zo Fi^. j.

als het bezig is, met zyh gevangen buit te verteeren.

§. 10.

Naauwlyks had ik deze lecvende Wandelende -Bladen ontvangen, of ik liet 'er

K 2 ter-
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Tab. XII terftond rayne gedagcen over gaan , hoe ik hunne Paaring beft zou kennen be-

fchouwen. Na cenige overweeging beflooc ik , ieder paar in een byzonder Glas

op te fluiten; waarin ik alvoorens een takje van de Averone gedaan had. Ik

maakte het Glas van boven toe met een papier, in 't welke ik , met een Penne-

mes, eenc driekantige opening gefneeden had, die ik opligten en weder toeflui-

ten kon, om daardoor myne Wandelende - Bladen te fpyzen, met leevende Vlie*

gen, welken ik in de kamer opvong; nademaal ik zag, dat zy dezelven greetig

verteerden; om dat ze waarfchynlyk , op de reize braaf honger geleeden hadden:

echter fchecn elk Diertje genoegzaam verzadigd, wanneer het dagelyks vyf'of zes

Vliegen kreeg. Maar ik kon voor ditmaal myn oogmerk niet bereiken; en was

genoodzaakt, dezelven, mdien ik ze in 't leven wilde behouden, van elkander

af te zonderen. Deze te zamen gephatfle Infeften, naamlyk, ftonden, zo dra

zy elkander oncdekren, rcrilond als verflaagen en onbcweegelyk; na dat ze elkan-

der op die wyze een tyd lang hadden aangezien , hieven zy de Vleugelen om
faoog,* en zo wel het voorlyf als het achceilyf vertoonde eene trillende en angftige

beweeging. Weinig tyds daarna vielen zy in alleryl, als verwoed van gramfchap,

elkander aan; en hakten, gelyk een paar vergramde Ilufïïiaren , met hunne

klaauwpooten op elkander, üchoon 'er nu op de houwen , die de een den ander

roebrao-t, geen bloed volgde, waren ze nochtans van die uitwerking, dat 'er

binnen vier dagen de Dood op volgde. Daarbenevens heb ik ook wel gezien,

dat hunne vechtpartyen volftrekt doodelyk waren. Wanneer ze elkander zo naby

kwamen, dat de een den ander met zyne vangklaauvven konde grypen, moeft.

het geo-reepene zulks wel eens met zyn leven betaaleu ; het wierd dan door den

vermeelteraar niet alleen dood gebeeten, maar ook vernield, pn, tot verzadiging

van zynen honger, opgepeuzeld. Men mag des zeggen, dat deze Schepzels

elkander zo wel uit gramfchap als uit honger vervolgen ; en daarom , ook reets

in hunne |eugd, elkander ontwyken. Dit bewoog my eerlang, nadat ik nog

twee gewonden vcrlooren had, deze Wandelende -Bladen ieder in een byzonder

Glas te doen; zonder hunne Paaring, daar ik echter zeer begeerig naar geweelt

was, gezien te hebben. Ondcrtuflclien bragt my dit op de gedachten, dat zy,.

zo al hunne gevangenis hun daarin niet verhinderd mogce hebben, ten minfl:en

een bepaalden tyd ter Paaringe hadden; dien ik, als my onbekend zynde , niet

kon afwachten, 't is voorts zeker, dat ze Paaren, en niet op de Boomcn was-

fen; zulks (tellen de boven reets bcfchreeven en afgebeelde Eieren buiten tegen-

fpraak *.

§. II. De

• De reets bovengenoemde Heer Baron vasi Buel, had het geluk, van dexe aardige Diertjes te

betrappen, tcrwyl zy met de Paaring bezig waren, en dezelve te aanfchouwen. Het kleine

Manneken grypt met groote begeerte zyn Wyfje , en volbrengt de Paaring op dezelfde wyze

als andere Springkhaanen of Kevers; alhoewel ze niet zo lang op elkander blyyen. Onder 8

zodanige Diertjes, welken de Heer Baron ontvajigen had , was niet meer dan een enkel Man-

netje, dat zich met 4 of 5 van dezelven vrolyk maakte; de andere twee waren, toen hy ze

ontving, reets z«er dik van lyf, en waarlcbynlyk al bevrucht, dewyl het Mannetje haar in.

ruft liet.

K L E E M A Mf

,
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§. II.

De 8'lc Fig. onzer XII ^« Tab., zynde de Afbeelding van een Wyfje, ver-TAn.Xll

fchaft my nu nog gelegenheid, om iets te melden van de liften behendigheid, %• ^

waarmede die Inleól zynen buit weec te vangen. En dan hebbe ik vervolgens

no'T het een en 'c ander van deszelfs geftake en koleur te zeggen; welke byzon-

derlieden ik by de eerfl: befchreeveu en gedroogde Wandelende - Bladen zo

naauvvkeurig niet hebbe konnen waarncemen.

i 12.

Aangaande het eerfte; ik zag wel dra, en inderdaad met veel genoegen, daf

ik niet gemift had, toen ik uit de gefteltenis der byzondere voorpooten van ons

Wandelend - Blad vaftftelde, dat het niet anders dan leevende Infeflen vangen,

en zich van dezelven tot voedzel bedienen moeft. Dat de Vliegen lekkere beet-

jes voor hun zyn , is boven reets gezegd ; en fchoori ik wel gemerkt h'cbbe, dat

ze ook Muggen en andere diergelyke Infeden vangen, fcheenen de eerden huri

toch aangenaanier te zyn; hoewel ze voor de zogenaamde Brommers, ofVleesch-

vliegen, eenige vrees en affchuw lieten blyken, als ik dezelven aan hun voor-

wierp. Het is zeer vermaaklyk te zien, wanneer zy eene Vlieg zoeken te be-

trappen , hoe voorzichtig en liftig zy daaromtrent te werk gaan. Zy hebben de
gewoonte van ten dien einde,- met een verheven voorlyf, verfcheiden zeldzaame
gedaanten aan tenecmen; waar by ze de, inzonderheid daartoe gevormde, vangpoo^
len insgelyks om hoog heffen, en tot zich trekken; in welke geilaltezy uuren lang

cnbeweegelyk blyven zitten. In zodanig eene gelblte zit dit Infeél gemeenlyk,
wanneer het, al is 't ook maar van verre, eene Vlieg ziet, welke het meent te ver-

raffen. Zeer fcherp van gezicht zynde, laat het dezelve niet uit het oog gaan; het

draait den kop naar alle zyden, Averwaarts de Vlieg zich heenen wendt; en hier

by is aantemerken, dat het in hunne blinkende, groene oogen ftaande kleine

zwarte punt, het welk alleen in 't zelve te befpeuren is zo lang hec Dier leeft,

altoos naar dien kant gericht is, daar het heenen zier. Byaldien nu de Vlieg
niet naderen wil, of te lang op de plaats vertoeft, of wel verder afwykt, dart

weet het dezelve zo voorzichtig en onmerkbaar, gelyk de Kat eene Muis, te'

raderen, dat de Aanfchouwer zelve naauwlyks in ilaat zy, om de nadering iS

ontdekken. Op den beoogden aflland, gekomen zynde , (leekt het te gelyk
zyn lyflangkzaam zo verre vooruit , als het mogclyk is, en grypt, met de fnel-

heid van een Blixem, met zyne vangpooten de Vlieg; fchoon ze ook nog wel
drie duimen verre van zyn kop af zy. Vervolgens brengt het den geroofde»
Buit aan den mond, op zodanig eene wyze, als de S'le Fig. vertoont, alwaar de ^'ir- 8.

gevangen Vlieg met h. getekend is. OndertufTchen gebeurt het echter niet zei- Lctt. h.

den, dat de Vlieg het ontkomt, en 't Wandelend -Blad zyne lift ziet miflukkcn.
Doch zo de vangft gelukkig is uitgevallen, dan byt het terftond, met groote be-
geerte

, het eene Ihik voor en 't ander na van de Vlieg, af; en verflindt dezelve

K 3 . me.-



f4 VERVOLG VAN on B E S C H R Y V I N G

Tab. XII menigwerf geheel en al , zonder iets over te laaten. Byaldien het met de rechter

klaaiiw het eene, en met de linker het andere deel van de Vlieg gevat heeft,

dan verteert het eerft de eene, en vervolgens de andere helft, zonder 'er iets

van te verliezen. Veelmaals houdt hec zynen Buit ook maar met éénen klaauw

vall, om dien met den anderen des te bekwaamer te konnen wenden en keeren.

Zo dra de Buit verteerd is, reinigt hec zo wel zyne Klaauv/en als Vangpooten,

mitsgaders de overige Ledemaaten, zeer zorgvuldig met den Mond; door wel-

ken het ook zelfs zyne Sprieten en overige Pooten , met behulp van de Vangpoo-

ten, heen trekt. Dit werk afgedaan zynde, maakt het zich, als het lufl heeft

zyne jagt voort te zetten , weder tot dezelve gereed. Een Mannetje vergenoegt

i;ich dagelyks met vier Vliegen; maar een Wyfje, dat grooter van lyf is, neemt

vyf of zes, of ook wel meer Vliegen voor zyn dagmaal,

S- 13-

Wanneer men zodanig een Wandelend- Blad by 't Lyf vattenen opneemen

wil , weet het zich , ter zyner verdediginge , wonderwel van zyne Vangklaauwen

te bedienen, en dezelven op eene gevoelige wyze in de vingers te flaan. By het

voorheen gezegde , dat het zeer fnel en hoog vliegen kan , hebbe ik in dcezen

nog te voegen, dat het, wanneer 't in vryheid is, en zich ter vlucht begeeven

wil , ook zeer fnel op zyne laage en tedere pooten voortloopen kan ; fchoon hec

anders daarin zeer traag en langkzaaui fchyne te weezen: want het v/eet zich

,

by zodanig eene gelegenheid, ook wonder wel van zyne Vangpooten te bedienen.

Dat de Wyfjes veel korter Sprieten hebben dan de Mannetjes, is mede reets

boven gezegd; maar onze 8''^^ Fig. geeft my hier weder gelegenheid, om 'er

andermaal iets van te melden. Deze vertoont een Wyfje, welks Sprieten veel

^>g- 9- korter zyn, dan die van 't Mannetje; waar van d^ Kop in de 9 ie 2ug. gexien

wordt; zo dat ik niet gemift hcbbc, toen ik zulks, uic myne verdorde en ge-.

droogde Voorwerpen , vaftltclde. De beide oogcn , die , als gezegd is , een

fZV/art bevveegelyk punt hebben, zyn, even als de oogen van andere Infedlen

,

uit veele kleinen te zamen gefield; en zien 'er daarom, door een Vergrootglas

befchouwd, tralieachtig uit; doch hunne koleur is, by de leevenden, blinken^

c;roen, en niet bruin, zo als by de dooden. De platte en linzenvormige kop is,

van boven , aan zynen fcherpen rand , tot over de helft der oogen , roozenrood

gehoord, welke koleur ook de Sprieten hebben, Van vooren, midden in den kop,

tufichen de oogen, fcaan drie geele, kleine knopjes. De Mond is met een kort

tanggebit voorzien ; dat aan ieder zyde tv/ee roozenroode vrcccfpitzcn heeft. Hec

lange en dunne Borllduk heeft wederzyds van 's gelyken een roozenrood boord-

zel, dat als eene bezooming voorkomt. Aan 't einde van 'c achcerlyf zitten tv/cc

Fig- 8. weeke , nederwaarts geboogen , en in onze S'^-c Fig. met /. getekende voel-

/,««. i. armen, waarmede de Wyfjes, zo wel als de Mannetjes, voorzien zyn. [Jee

derde uitdcekende gedeelte, dat in onze Figuur cuiiclic-n die beiden Haat, en

veel korter, maar OQk dikker uitvalt, is het Geboorccïid, dat zich met eene

fplcet
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fplect opent. By de Mannetjes zit ter zeifdcr plaatze een zeer kort, en naauw- Taj. Xif

iyks merkbaar Teel lui verborgen, en even daarboven is de opening tot den

afgang.

S- H-

Verder hebbe ik nog iets aantemerken van Je binnenvlakte der beide Vang-
pooten, ten welken einde ik 'er een in de loJe Fig. onder 't oog gcbragt hebbe. Fi^. 10.

Men befpeurt naamlyk ter plaatze, alwaar de inleding aan 't lyf is, kort aan 't

einde, by Leuer k., zonder onderfchcid van geflacht, een zwart vlakje, in 't -^s"- *•

welke men te gclyk menigmaal een iets kleiner wit vlakje ziet; het welk echter

dikwyls ontbreekt; ook is de gantfchc Bovenfchenkel daaromtrent met witte

punten befprenkeld. In het hierop volgende Scheenbeen wordt men , omtrent

het midden, by Letter /. , eene zwavelgeelc vlak gewaar, en voorts by ;«., L(t;. !.

benevens de fcherpe Vangklaauvv, de eigenlyke tedere Poot, die uit ettclyko
"•' "*•

leden beüaat.

.§• 15'

Daar het niy niet had mogen gebeuren , de Paaring dezer Infedlcn te zien

,

dreef niyne nieuwsgierigheid my te fterker aan, om de inwendige deelcn ter

Voortteelinge te onderzoeken. Het gebrek aan ruimte op deze Tal^. heeft my
niet toegelaaten, om ze afgebeeld te plaatzen; maar ik hoope dat myne befchry-

ving genoegzaam zal zyn, om 'er den Leezer een begrip van te gecvcn. Ik
hebbe ten dien einde, in de maand September, een Wyfje geopend', waarin ik,

behalven den Aarsdarm , een grooten Eierdok ontdekte. Dezelve bedond,
even als die van den grooten Gras-Springkhaan , in 't tweede Deel van die

Werk, by de Befchryving der Springkhaanen en Krekels , op Tal;. IX. Fig. .q.

afgebeeld, in twee elkander gelyk zynde deelen; die elk ongeveer 30 zullie

oranjegeele Eieren bevatten , als op deze Tab. XII. Fig. 6. afgebeeld zyn.
Het fcheen my eerfl: toe, als of ze met veele witte draaden doorvveeven en te

zamen verbonden waren; dan, toen ik 'er den Eicrdok uitnam, en dien in 'c

water lei, bleek het my, dat 'er altoos 2 Eieren in een teder draadachtig ver-
blyf achter elkander zaten, welks uiterRe einde een dunnen draad vertoonde.
Bovendien zitten deze Eieren nog zeer na aan elkander; invoegen dat ze als op-

een punt te zamen liaan, en bondelswyze aan een hangen, gelyk de Eieren van
den Doodgraaver , op de I. Tab. van dit vierde Deel onder 'c oog gebragt.
Behalve dezen Eierftok , ontdekte ik, ter wederzyde van de Geboorts- opening,
van rondsomme, veele brinne, tedere, draadachtigc vaatjes, in welken eene-

bruinachtige vochtigheid huisvefite; welke, myns oordeels , niets anders kan
zyn, dan het fchuim, waerraede de Eieren, by de Geboorte, door het Wyfje
overtoogen worden. By de Mannetjes vond ik, in plaats van den Eierftok,.

eenige heldere, doch weinige Zaadvaten. Aan den engen doorgang, die^ i«

fceJK
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Tab. XII JDcide de geflachten , den Slokdarm , de Maag en den Endeldarm uitmaakt,

ontdekt men , omtrent ter plaatze , daar het achterlyf zyn begin neemt , iets

jnerkwaardigs. 'Er hangen aldaai* omtrent 8 worflvorniige, bruine deelcn, die

de zelfde grootte als de Eieren hebberi , welker dienlt of gebruik ik tot nog
niet kan bepaalen.

%. i6'.

Kindelyk hebbe ik nog het genoegen gehad, van een myner Wyfjes de Eie-

ren te zien leggen , waarmede het ruim twee uuren bezig was. Het begon van

onderen op, zo dat de Eieren van het ftompe en dikke deel aan den Eierklomp

der i'te en 2'e Fig. de cerllen waren, en die aan 't fpitze deel de laatilen. Ver-

mits 'er met de Eieren tcgclyk cene witte Geft uit het Geboorcelid te voorfchyn

kwam , die ook de achterile Voelarmen bedekte ; kon ik 'er geen één van in 't

oog krygen. Zo lang dit Wyfje bezig was met de Eieren te leggen, fchcen hec

qnbeweegelyk te blyven zitten ; hoewel het , naar gerade dat de Eierklomp

grooter wierd, geduurig iets voortfchoove. Na verloop van eenigen tyd, fcheen

het volftrekt afgemat te zyn ; het bleef toen nog wel een tydlang zitten , maar

'c kroop vervolgens zeer langkzaam van zyne plaats; en de Eierklomp, die in 't

begin zeer week en wit was, wicrd allengskens bruiner en harder. Of nu de

daar in beflooten Eieren vruchtbaar zyn, dan niet, zal de tyd moeten leeren

;

'want zy blyven altoos den Winter over liggen, en de jongen komen eerft in

7«/7_y des volgenden Jaars uit den dop. De Heer Körner in Frankfort heeft

ook omtrent dien tyd zodanige Eierklompen gevonden, ^n 'er my een van laaten

foekoraen.

§• 17-

In de maand OEioher fiierven de oude Wandelende -Bladen, en, volgens myne

«pmerkinT, treft dit Sterflot den Manncqcs eerder dan den Wyfjes Wanneer

hun dooduur nadert, worden hunne groene oogen bruin; het welk onfeilbaar

icn trevoh'e heeft , dat zy 't gezicht verliezen. Zy zoeken derhalve dan ook

<Teene Vlierren meer te vangen, maar blyven (leeds op cene en dezelfde plaats

ilil zitten , tot dat ze ten laatile , gantsch afgemat en krachteloos , om zo te

iprecken, den geell geeven. Hunne fchoone groene koleur behouden zy ook

na den Dood; alleenlyk worden ze aan 't achterlyf iets bruiner. Voor 't overige

ftant hier nog aantcmerken, dat het eene altoos mot eene fchooner groene koleur

be^-aafd is, dan het andere*; en dat de Maniietjos dezer Schepzelen geen geluid

laaten hcoren , zo als de Springkhaancn doen.

Be

f Myn Vriend, de aiïermaals in dit Blad met roem a.-ngchialde en reet; overleeden Heer Kümer

,

in Frankfort, verzekerde my, op den 3 September 17Ó2. dat 'er onder dcie Diertjes oofc

waren, die cene Elchgraauvvc en bruine koleur hebben; weshalve zy niet allen groen zyn.

K L E F. M A X .V.
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Be fchoon getekende en met oranjegeele en zvitte Doornpitnten

bezette Rups, henevens haare Ferandering; behoorende

tot de Eerfle Clcijje der Dagvlinders.

§. I.

Volgens hec bericht van niynen vvaarJcn Vriend, den HeerKöRNER te T.\3,

Frankfort, van wien ik deze, my nooit te vooren onder 't oog gel-;o-
•^^^^•

men, fchoone Doorn- Rups, in Jmiy des jaars 1756. in een wmelyk aantal

onder meer anderen, leevend, en mee haar eigenlyk voeder voorzien, ontvangen

hebbe, zou dezelve van Mai af tot in July , doch zelden tot in ylugufltis , op
de Byvoet, mitsgaders op de Weegbroê, gemcenlyk enkelvoudig, te vinden

zyn. Ik hebbe ook de meellen der genen, welken ik van hem ontvangen had,

met dit laatfle Kruid, gelukkig tot den vollen wasdom opgekweekt; invoege,

dat ze by my ter veranderinge gekomen zyn. Deze kleine en fchoone Doorn

-

Rups wordt zelden grooter, dan ze hier in de ifte rig. dezer Tab, afgebeeld is; ^'-g- '

en haare lengte beloopt naauvvlyks één duim.

§.2.

Ik gaa niet buiten de waarheid, als ik zegge, dat 'er onder alle de Doorn

-

Rupfen, die ik gezien hebbe, nog geene gcweefl: is, welke zo cierlyk was als

de tegenwoordige. Mogelyk zal dit anderen , die gewoon zyn eene zaak alleen

oppervlakkig te befchouwen, zo niet voorkomen; te meer, dewj'1 alle haare

cieraaden, uit hoofde van haare geringe grootte, iemand niet zo eensklaps in de
oogen vallen. Even daarom hebbe ik deze Rups, benevens haare gewoone
grootte, die de i^e Fig. vertoont, ook nog by Vergrooting afgebeeld, en in

de 2dc Fig. onder 't oog gebragt. Wanneer wy deze laatfle afbeelding met op- fï". 1

merking befchouwen, zien wy wel, dat haare grondv^rwe flechts helder blaauw-
achtig-graauw is,* en dat 'er onder langs het lyf, ter wederzyde, van den kop af

tot aan 't laatfle lid, een befmulde witte flreep loopt. Dan daarbenevens ontdek-

ken we ook in den blaauwachtig-graauwen grond van eiken ring een breeden,
bandachtigen zwarten dvvarsflreep, die aan den geraelden zydeftreep eindigt; en
het overig blaauwachtig deel tuflchen ieder ring zien we insgeiyks met verfcheiden

tedere, zwarte dwarsfireepjes, in eene eveneens gefielde fchikking, doortoogen.

Wyders vertoont zich aan den bieeden Middelftreep , naar den achterkant, eene

rei witte punten, die de gedaante van een Paerlenfnoer heeft; nevens deze liaan

nog twee andere reien , welker punten kleinerzyn; en in den breeden zwarten
flreep wordt men ook eenige enkele diergelyke witte puntjes gewaar. Dit alles

te zaamen, geeft aan deze Rups reets een fraai voorkomen; dan het wordt ech-

ter door de cierlyke Doornfpitzen nog grootiyks vermeerderd. Deze Doornfpit-

zen zyn deels oranjegeel , deels wit ; en gclyk ze in koleur verfchillen , zo ver-

fchillen ze ook in gedaante of vorm.

IVde Deel. ijle Stuk. L . §.3. Deze
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S- 3-

Tai. Deze Doornfpitzen (laan daai benevens, op ieder lid of ring, niet in een gelyk
Xlil. aantal en dezelfde orde. Aan den hals of eerlkn ring, die gemeenlyk geheel

zware fchynt, is deze Rups by den voorllen rand, mee ongeveer twaalf witte,

dunne en eenigzins korte ipiczen bezet , die allen voorover naar den kop geboogen

zyn. De beide op den hals volgende ringen hebben, op hunne middellle hoogte,

die den zwarten dwarsband uitmaakt, ieder flechts vier doornen; van welken de

beide bovcnitcn oranjegeel, en de zydedoornen wit zyn. Daarentegen itaan 'er

op de acht volgende ringen, tot op den laatften na , op ieder vyf, waarvan de

middelde altoos, gelyk die aan de zyden, wit is; des 'er op deze acht ringen

vyf reien van zoJanige pyraniidiiche Doornfpitzen te zien zyn; van welken de

middelrten wit, de anderen, ter zyde ilaande, oranjegeel, en de andere rei,

naait aan den onderltrcep, wederom wit is. Doch op den laatften ring ilaan 'er,

nevens de beide rechtuitloopende, en reets bovengemelde zwarte doornen,

maar drie; welken iets dunner dan de overigen zyn: en waarvan 'er twee eene

oranjegeele koleur hebben , terwyl de middellle wit is.

S- 4-

De hairvormige kop dezer Rupfo heeft eenerleie koleur met de oranjegeele

Doornfpitzen j maar dezelve valt echter iets meer in 't roode. üp de voorvlakte

fchynt dezelve zo wel boven als onder, door eene driekante zwarte vlak, waarin

men eene diergelyke witte vlak befpeurt, verdeeld te zyn. De bovenlip van

den mond is, benevens de twee kleine vreetfpitzen , die ter zyden flaan, mede

zwart; gelyk ook de beideoogen-vlakkenenverfchciden anderen tedere, verheven,

en in den oranjegeelen grond llaande punten. De achterllc ftaartkbp is graauw

;

de daar onder itaande Nafchuivers zyn , nevens de Buikpooten
, geelachtig rood-

bruin; en de drie paar voorfte klaauwpooten zyn geheel zwart.

§• 5-

Deze Doorn -Rups is in 't kruipen tamelyk langkzaara of traag; en als het

voeder haar niet meer fmaakt, zoekt zy, gelyk alle de overige llupfen dezer

Clafle , eene bekwaame plaats tot haare Verandering. Wanneer ze in vryheid

leeft, is dezelve menigmaal flechts een blad of tiengel van een lang gewas; na-

dien ze gemeenlyk aan zodanige oorden gevonden wordt, alwaar weinig boilchcn

of boomen (laan. Aan zulke lleelen of bladen zal zy zich dan, gelyk ze by my
gedaan heeft, met haar achterdeel, lynrecht vall hechten; en voorts dus han-

f'^t- %• gende in eene Pop veranderen; die, gelyk onze 3de Flg. vertoont, tamelyk bond

uitvalt; vermits zy van alle de koleuren , waarmede de Rups te vooren vercierd

was, iets behouden heefc. Wat haare gedalte aanbelangt, dezelve is ftomp en

(lik ; dogh haare grondverwe raag men eer wie dan graauw noemen. In dezen

grond.
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grond is :?y, aan 't achterdeel, zeer net en rcgelmaatig, met mecfial verheven Tai?.

zwarte punten bezet; van welken echter sommigen (piis oploopen; zynde allen XiH.

niet een oranjegeel zoomtjc voorzien, dat hier niet wel aangetoond kon worden;

doch aan crtelyke Poppen vindt men dezelvcn, gclyk hier, door byzondcre on-

gelyke dwarsliniën, aardig niet elkander verbonden. In het voorlle deel zj\'n ook
zodanige punccn te zien, doch indiervoegc gcfchikt, dat ze ecne Gryns ot Mom
venoonen. In de vlcugelfchedcn ontdekken zich weder andere liniën en vlakken

;

en aan ieder zydc van 'c achterlyf worde men een zaagvormigc zwarte flreep, in

de lengte, tot aan het llaartfpits getoogen, benevens nog cenige punten aan de

ondervlakte gewaar. Wanneer zulk eenc Pop gezond is, geelt zy het zelve by

de aanraakiig, door haare fnelle bewecging wel haall: te kennen; en zo de daar

in zittende Vlinder geen fpadeling zy, komt dezelve ook binnen veerden dagen

te voorfchyn.

Doch laat ons , voor dat wy denzelven befchouwen , nog cerd het ocg flaan

op eene andere loorr van dicrgciyke kleine Doorn- Rupièn,. welke zulks i.i die

geval te meer verdient, cm dat de Vlinder, die 'er uit voortkomt, den genen,
dien wy ftraks bcfchryven zullen, zo gclyk is, dat men ligrlyk den ecnen voor
den anderen zoude mogen aanzien, en dus misleid konde worden. Deze Rups
vertoont zich in de 4^2 fig, onzer Tab. ; en kan de koolzwarte Doorn - Rups ^-S- 4-

met eene rei witte punten op ieder zydc genoemd worden. Ik hebbe dezelve,

nevens de reets befchreevcn, doch in een geringer aantal, van frankfort ont-

Targen. In grootte kwam ze met de voorigc vry wel overeen , maat ze was 'er

duidelyk van onderfcheiden , door haare koolzwarte kolcur; mitsgaders door den
vedcrzyds ondtr aan het lyf langs heen loopenden firccp, uit louter witte punten
beftaande, waarby ook nog gevoegd konnen worden de vier paar flompe en
bruine Buikpooten. Haar Kop was , even als de Doomfpitzen , welken zy zo
wel als de bovengemelde had, met vcele eveneens gekoleurdc, fchuins oplhande,
korte en ftyve zwarte hairen bezet j hoedanigcn ook de Doornlpitzen, in plaats

van de Bytakkcn, hadden. Volgens het bericht van myn Vriend, geneert zy
zich met het Muizen -oor en andere diergclyke laage Gewaflen," waarop zy ge»
meenlyk in Mai en Juny te vinden is*.

S- 7-

De Pop dezer Rupfe, die ik te gelyk met haar uk Frankfort , en ook uit

eene der overgezonden Rupfen ontving, worde in de 5^^ Fig. gezien. Zy komt^^^. s-

La iti

• Op den Eflênboom moet zich eene Doorn -Rups onthouden, die eene byfoort van de hier in
de ! >- en 2 i- Fig. afgebeelde Rups moet weeiui. Ik hebbe altans in Jtmy de-; iaars Ij6s,
«ene wiue en awart gevlakte Pop gevonden , welke aan die van de 3 ^ Fig. volkomen gelyk

was*
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Tab. in geflalte genoegzaam volkomen overeen mee de andere, maar heeft aan het
Xül. voorfle en achterfte deel geene zo merkelyk verheven punten. Haare grondverwe

is bruin, en op de bovenvlakte van haar achterdeel heeft ze, in de lengte, zes

of racer reien oranjegecle punten, hocdanigen 'er ook eenigen op het voorfte

deel te zien zyn. VVyders kwam ze met de voorigo, als gezegd is, overeen*;
en de in haar verborgen zittende Vlinder verliet ook binnen veertien dagen de
Poppeuhulzc.

F:g. (5. De eerde Vlinder uit rayne opgekweekte Rups vertoon ik in de 6Je _Pig. in

eene vliegende gedaltef. De grondverwe zyncr vier uitgebreide Vleugelen is

meer rood, dan oranjegeel, en in dezelve ziet men veele oniegelmaatige, ten

dee-

was; hangende ain een EfTenblad. Uit dezelve kwam, den 22 der genoemde Maand, een
Vlinder te vooifchyn; die. fchoon de Pop aan dez.e van Fig. 3. gelyk was, echter geene over-

eenkomft had met den Vlinder, door Röfil in de 6 Fig. afgebeeld, die hy uit de Pop van
de 3 i^ Fig. gekreegen had. en in §. 7. berchreeven heeft. De rayne was gantfch anders; de
boven2.yde van des7.elfs vleugelen geleek meer naar die van den kleinen Paerlemoer- Vlinder,

welken de Heer Rüfel, enkel met de bovenvlakte zyner vleugelen , hierna op de XVIII Talr.

Fig. 4. zonder Paerlemoer ( Pap. 1'ilofel!^ ) heeft afgebeeld. Maar hy kwam , wat de onder-

zyde betrof, met dien door Rofel befchreeven niet zo na overeen; behalve dat hy aldaar hel-

dere dofgeelachcige vlakken vertoonde, ontbraken hem ook, de naar den buitenlten rand toe

ftaandc dwarsliniën van heldere ringen, met zwarte punten; daar Rijfel by de befchryving van

zynen Paerlemoer- Vlinder in §. 8. van fpreekt. Doch 'er zyn meer foorten van diergelyke

bruingeele zwartg;vlakte Paerlemoer- Vogels, die elkander zeer gdyk zyn. en daar doorligt

verwiflèld worden . wanneer men ze niet naauwkeurig genoeg by elkander vergelykt. Doch
ik zal in myne volgende Aantekening op §. 7. gelegenheid hebben , om hier van nadere ophel-

dering te gecven.
K L E E M A N N.

• Uit de gedaante dezer Poppen is te zien, dat dezelven zig van de Poppen van andere Doorn-

rupfen, en wel byzonder van die grenen , uit welken de VHnders met uitgehoekte vleugelen

komen, hierin onierfcheiden; dat zy niet zo veel hoekige knabbels, en aan het hoofd geen

tweehoorngelykendefpitzen h'^bb^n. Zy komen derhalven zeer naby aan die Poppen, wel-

ken ontftaiu uit ongeJoonide Rapfen, die alleen agter aan den laatft>;u ring met twee fpitzen

voorzien zyn, en in viervoetige Dagvlinders veranderen.
K L E E M A U N.

+ De Heer LinncBm, noemt hem in =yn 6yy?. Nat. pag. 7H- fP- =o5- P^P- N^nph Cinxia.

de Gebandeerde Mantel. De Heer van Rottenburg zegt, niet ten onrecht, m zyne nuttige

ïanmeri^ nlen! die hy op de Hoefnagclifchc Tabellen der Smctterhngen.^ het VI ^ci uk van

faetSe Wal^hifche Na?uuronder.oekmede gedeeld heeft, fag.^ ..'Lr zyn v,er gelykende

Vlinders, die van bykans alle Aufteuien met elkander verwiflèld, en, zonder onderlcheid.

"me den naam van Cinxia benoemd worden. Geoffros is de eemge, die dezelven in eene ge
'

r^apl^,- f,rH^ frhikf doch hv gceft dit ook maar alleen op , voor eene verbetering. Zie zyne

"fS/^tS'^t 1" dLi7. 43. "'•• I- Ik ben volkomen overtuigd, dat het werklyk

"2/ ondelfchdden foorren zyn; 't welk ook ieder kenuer die dezelven met naauwkeurig.

:;hèid°egen elkander befchouwt. .eer ligt zal toeftaau , dcwyl zem haare voortteeling ge-

j, heel onderfcheideii zyij.
^^ p^



JOM.IV. cT^h.XlU.

'^ "' <y\o^i a J^. -fèc. ef ejcc-.
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deele enkele, ten deele te zamenhangende vierkantige zwarte vlakken en punten. Tab.

van onderfchciden grootte en vorm; welken uit dien hoofde ook veelerleie Trek- ^^'^'

ken en Figuuren vertoonen; gelyk uit de afbeelding duidclyk genoeg blykc.

Bovendien zyn zo wel de boven -als de onder vleugeis aan den breeden rand mee

groenachtig witte gebroken zaagswyzc vlakken omzcc; weiken aan deze vleuge-

len geen gering cieraad verkenen. 1 let zwarte lyf is van vooren ter wederzyde

geel, en aan 't achterdeel graauw bczoomd,* doch aan 't einde vindt men 't met
oranjegeel flof bezet. De Kop en de beide Sprieten zyn aan dezen, even als

aan alle iborten der Dagvogels van de Eerlle ClafTe. Maar betreffende de onder-

vlakte der vier vleugelen van dit Dagvlindertje , daar mede is 't, gelyk we in de
ydc Pig, zien, gantfch anders gellcld. De voorden hebben ook wel een oran- Fig. 7.

jegcelen grond, maar zyn veel blecker, en met veele kleine xwarte vlakjes be-

zet; ook vertoonen zich die genen, welken in den buitenllen rand ftaan, flechts

als enkele puntjes. De rand zelve is bleek -blaauwachtig- groen, en breidt zich

uit tot aan den rand van de hoekfpits, alwaar hy twecm.aal zo breed is als aan

zyn begin j bovendien heeft dezelve cenc rei van groote, mitsgaders eene andere

rei van kleiner Hippen, De grond der onder -of achtervleugelen is genoegzaam
L 3 door-

„De eerfte Variëteit van Geofroy heeft RSfellV^^<^ Deel Tnb. XIII. Fig. 6. 7. voorgefteldj

„ en deze noem ik Pap. Cinxia. De tweede Variëteit van Geofroy noem ik Pap. Athalia ;

„en dez.e Vlinders zy 1 weder onderling zo verlcheiden, dat ecnigen 'er zo ver van afwyken,
„dat ik nog in 't onzeker blyve , of het llift wezenlyk verfcheiden foorten zyn. De derde Va-
„rieteit van Geofroy heeft Rëfel IV •'^ Deel Tab. XVIII. Fig. 4. afgebeeldj ik noem dezelve

„Pap.Pilofella. Eiudelyk geef ik aan de vierde Variëteit van Gc^^/röy den \\23.vav2.x^ Pap. Aurinia.
„ Buiten deze vier foorten, is my nog een Vlinder bekend, welke veel gclykheid met dezen

„heeft, waarvan ik in 't vervolg eene Belr.hj-yving geeven zal. Hiertoe fchynt my ook te

„behooren de Pap. Maiurna Liniicei; doch ik heb het geluk nog niet gehad van denzelven te

„zien." Zekerlyk behoort de Pap. Matiirna 'er ook toe; uitgenomen dat dezelve, op de
bovenzyde der vleugelen, buiten de donkere plekken, ook veele heldere heeft. Wat verder
naar agteren in dit IV-1-- Deel zegt Rijfel , by de belchryving der op de XXIX. Tab. Fig. A.
en B. afgebeelde kleine zwarte, met veele witte punten befprenkelde Doornrups, met den
rcoden kop en pooten , ( welke met de hier op '!ab. XIII. Fig. 4. voorgeftelde , buiten en be-
halven den rooden kop en pooten, veele gelykheid heeft,) in §. 10. dat hy uit haare Pop,
welke met de hierop Tab. XIII. Fig. f. voorgeftelde insgelyks zeer overeenkomftig ii, een
even diergelyken Dagvlinder bekomen heeft, "als hy uit de weergalooze fchoone, gefchakeer-
„de, mitsgaders uit de reeds te vooren befchrecven zwarte Doornrups van deze tegenwcordige
,>Tab. XII . Fig, I. 2. 4. 6. en 7. bekomen had; die zig alleeulyk daarin onderfcheidde,

,. dathy ten weinig grooter , en de oianjcgeele grond van de bovenvlakte der 4 Vlerken
„niet zo helder, maar meer bruinachtig geel uitgevallen was." Doch ik heb reeds aange-
merkt, dat 'er ruflchen den Pap. Cinxia, die uit de fchoone gcfchakeerdc Dcornrups van deze
tegenwoordige r-ï^. Fig. i en 2. voortkomt, en tulVchen dien op Tab. XVIII. Fig. 4. voor-
geftelden Pap, Pilofella, welke uit de op de tegenwoordige Tab. XIII. Fig, 4. afgetekende
zwart en wit gepunteerde Doornrups ontftaat; dat 'er, zeg ik, hoewel 'er geen onderfcheid
tulTchcn beide de 1'oppen ware, nogtans onder de Vlinders, by eene nauwkeurige bezigtiging,
een aanmerkelyk onderfcheid te vinden is. Ik twyfel derhalve geenzins aan de gi (Fm? van den
Heer R'ófel iax namentlyk, de uit de crpTab. XXIX. Fig. A en B. afgebeelde zwart'e Doorn-
rups ontllaande Vlinder, niettegenllaande deszclfs gelyklieid, op het eerfte aanzien, met de
Vlinders der beide op Tab. XIII. Fig. i. 2 en 4. afgebeelde Doornrupfen, van eene eenigzins
andere fcort fchynt te zyn.

K L E E Iil .\ ^" iV,
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Tas. doorgaans blaauw groenachcig wie ; behalve dat hy met twee breede en geboogen
Xlll. (treepen overdwars doortoogen is, welken even zo oranjegeel zyn, als de grond

der bovenvlcugelen. Voorts hebben ze aan beide de zyden eene witte langkwer-
pige en in den omtrek iikkelvormige punten beftaande bezooming; en aan den
buitenrand is een (inaller en bleek oranjegeele omtrek, waanian eene rei zwarte
driehoekige punten (laat, op welke eene andere van nog kleiner punten volgt.

Ook zyn 'er, behalve de oranjegeele dwarslbeepen , in den overigen grond, nog
veele andere vérrtrooide zwarte punten en vlakken van veeier leie gedaante. Het
voorlyf vertoont zich hier met de beide paar pooten , en de twee voorpooten

,

benevens de baardfpitzen, en de halve ondervlakte des achterlyfs, bleek oranje-

geel. Onze liefhebbers der Europifche Inleften noemen dit Dagvlindenje het

kleine Paerlemoervogeltje, zonder paerlemoer; en 'er zyn nog meer foorten van,
die kleiner, deels ook grooter zyn.

s. 9.

Dewyl ik boven gezegd h ebbe, dat de Vlinder, die uit de koolzwarte Doornrups,
met eene rei witte punten, aan de zyden, voortkomt, den hier befclirceven zeer

gelyk is; zo moei ik 'er nu nog byvoegen, dat dezelve zich alleen daarin van

den anderen onderfcheidde, dat de grondverwe der vleugelen niet zo fchoon

oranjegeel, maar meer donker okergeel fcheen; doch de vlakken en cicraadcti

waren bykans eenerlei. Ik zou denzelven evenwel afgebeeld, en hier onder 't

oog gebragt hebben ,• maar toen ik hem uit zyn vcrblyf neeraen en aftekenen

wilde, ondernam ik zull<s juirt: aan een openftaand Venfter, waardoor hy my
ontvloog, en ik hebbe tot nog, uit myne zwarte Doornrupfen, geen diergely

ken weder verkreegen.

De tweede foort der gezellige , op de Wolfsmelk aazende

R I N G -R u p s ; tot de tweede Clajfe der Nachtvlinders

hehoovende.

Tab. \ Je Rups, die ik thans voorneemens ben te befchryven, hebbe ik aan de
XiV. goedheid van den Heer Kor N ER uit Frankfort te èznken , die my de,-;elve, in

de Maand Juny des jaars 1756, in eene tamelyke menigte, met haar cigenlyk

voeder, en een volledig bericht van haarc Eigenfchappen , toegezonden heeft.

Zy was ray voorheen niet zo grondig bekend; want in onze Landllreek is zy my
nooit
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nooit onder 'c oog gekomen*. Ik noem ze de tweede fooit der gezellige, op Tab,

de VVoirsmelk aazende Ringrups; deu-yl ik in 't Eerile Deel niyner Natuiirlyke ^^^•

Hirtorie der Infeden, in de tweede CiafTo der Nachtvlinders, Tab. VI. de ge-

mcene en bekende Ringriips reets befchrcevcn en afgebeeld hcbbe; en de Wyf-

jes Vlinder van de tegenwoordige, welke ook, benevens zyn Mannetje, tot

deze tweede Clafle behcort, zyne Eieren gcwoonlyk in de gedaante van een

ring om den flengel van 't gewas legt f. De Heer F risc h heeft deze foort wel

voorlang gekend, in zyn Tiende Deel Tab. VIII. vertoond, en, benevens

haare Verandering, befcbreevcn; doch van de wyze, op welke zy Eieren leg-

gen, moet hem niets bekend gevveell zyn; anders zou hy ze niet enkelvoudig de

tweede foort der Wolfsraelkrups genoemd , maar 'er ook den naam van Ringrups

bygcvoegd hebben.

S- 2.

Daarbenevens heeft men hieromtrent aantcmerken, dat deze tegenwoordige

tweede foort van Ringrupfcn met de ecrfte niet alleen daarin overeen komt, dat

haar Vlinder zyne Eieren kringswyze rondsom een rys of ftengel legt ; maar

dat

• Deze foort van Ringrupfen huisvell ook in den omtrek van Neurenberg; ik heb dezelve altans

van ecDcn Liefhebber, die 8 uuren van hier woont, bekomen; doch ze was iets grooter, en

naar de tekening iets anders dan de Röfelfche afbeelding. Wyders is zy ook om Halle in Saxen>

en r.og eenige andere plaatzen in Duitfchland, te vinden. De Heer Baron Degeer, Koning»
lyke Zvveedlche Hofmaarfchalk , heeft dezelve insgelyks ook in Zweeden, in de Maand Juny

,

gevonden. Men vindt ze in het iideQuiital, van het ille Deel der Hoogduitfche Overzet-

ting, van zyne Verhandeling tot de gclchiedcnis der Infeften, /x?^. 7. feqq. befchreeven, ea
op Tab. XIII. Fig. I - 6. afgebeeld.

Kleemann.

•f De Heer Baron Z)^^f^r noemt deze Rups /« Livrée des Pres (de Weiland-Liverci' Rups,)
mitsgaders de Feld- Ringrups, in zyne boven aangeweeien Verhandeling tot de gefchiedenis

der Irfedten; ter onderfcheidinge van die in het llte Deel van onze Röfelfche Hiftorie der lu-

fciften, der Nachtvlinders lide ClaiFe Tab. VI voorgefteldc Boomringrups; welke by den
Ridder Linnaus den naim heeft van Neuftria, de Ringmade , doch de Heer ds Reaueiur heet

haar, /a Litree, de Liverei -Rups; om dat zy zo veel (treepen heeft, als de Livereibedienden

op hunne kleederen draagen. Dez» tegenwoordig befchouwde Rups, óie Liniisus, in onder-

fcheiding van de opgenoemde, Cafirenfis heet, gebruikt tot haar Voedzel niet alleen de Wolft-

melk (Efiila,) maar eet ook, volgens het bericht van den Heer Baron Degeer, veelvuldig,

en met groote graagte, van de bladen en bloemen der Ojevaarsbekken , die in de Weilanden
groeien; welken de Heer Lnrnaus noemt, F/ar. Lapp. 266. Geranium petiolis bifloris, foliis

peltatis multipdis ere^o. {Geranium jilvaficum Linn. fp. Plant. p. 254) Doch behalven

de Ojevaarsbekken, nuttigt zy ook nog andere kruiden, die in de Weilanden groeien, als de

Roode Steenbieek, {Filipendula) en meer anderen. Naar het S-jfi. Nat. Linn. edit XII.

pag. 818. onthoudt zy 7.\c)\ ook op de zogenoemde Muisoortjes Pilofella, (eene/bort van
Havikkruit, (Hierarium,) Jacea, (eene foort van Flokken - bloemen , Centaurea.) Alhoe-
wel nu de Heer Baron Degeer deze foort van Ringrupfen, buiten den naam van èelVeilavd~

Liverei - Rups , ook nog dien van Veld • Ringrups geeve. zegt hy 'er echter geen woord van,
dat zulks gefchiedt, om dat de Vlinderde Eieren ringvormig om de takken van het gewas
legt; en lo ook niets van 't geene den Vlinder de Eieren ringvormig doet leggen.

Kleemakw.
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Tab. dat Ook het fpinzel zelf van de Rupfen, wanneer zy veranderen willen, even als

XIV. dat der andere vervaardigd is; en dat de Vlinders mede elkander nagenoeg gely-

ken, fchoon ze, des niettegenllaande, evenwel tweeërleie foorten zyn en bly-

ven. Ook zal men, byaldien men de vyf ClafTen van Vlinders, door my be-

fchreeven, maar eens wil nazien, onder allen ettclyke foorten vinden, aan wel-

ken eene even diergclyke overeenkomil: te befpeuren is. Dus zien wy een paar

Vlinders in de eerde Clafle der Dagvlinders , Tab. II. en IV. en in de tweede
ClafTe, Tab. IV. en V. welken, uitgenomen hunne grootte, elkander ir, veele

opzichten gelyk zyn. Van den witten Dagvlinder met zwarte aderen, welken
ik op de Illdc Tab. der gemelde tweede Clafle afgebeeld hebbe, is eene gelykc

kleiner foort in de boflchen te vinden, welker eigenlyke Rups ray echter nog
niet bekend is. Indien wy eens de IVde en V^e Tab. van de eerlïe Clafle der

Nachtvlinders tegen elkander vergelyken, zo zullen wy bevinden, dat de daar

op afgebeelde Vlinders, zo wel als de Rupfen, byna eenerlei fchyncn ce zyn,

dan , nademaal myne tweede Clafle der Nachtvlinders onder allen de grootfte

zy, zo is 't geen wonder, dat 'er nog meer in gevonden worden, tufichen wel-

ken men eene zeer groote gelykheid befpeurt. Ik zal ook in 'c kort de eer

hebben van den Liefhebberen der Infccften eene fchoone foort van Peerenrups

,

benevens haar fpinzel, haare Pop, en haaren mee groote Paauwenfpiegels ver-

cierden Vlinder, te vertoonen, welke zo veel overeenkomft heeft met die,

welken ik in 't Éerile Deel op Tab. IV. en V. in de tweede Clafle der Nacht-

vogels afgebeeld en befchreeven hebbe, dat men denken zoude, dat haar on-

- derfcheid enkel en alleen in den ouderdom beftond, en dat de eene, ten aan-

zien der andere, nog niet volwaflen was. De beide Pinnen -Rupfen in de voor-

noemde tweede Clafle des Eerden Deels, en haare Vlinders op Tab. VII, en

VIII. en de twee kleine Borftelrupfen Tab. XXXIX. en LX. behooren ook hier-

toe. Ja 't zou my niet bezvvaarlyk vallen, 'er nog meer, zo uit de overige Clas-

fen der Vlinders, als uit die der andere Infecten bytebrengen,- doch ik oordeele

zulks overtollig, nadien de reets aangehaalden genoegzaam bevvyzen, dat 'er

ook onder de Infeften ,
gelyk onder andere Schepzelen , van alle de drie Ryken

der Natuure, eene zekere verbindtenis plaats heeft; uit krachte van welke zy,

als de fchakels van den Keten, of de fporten van eene Ladder, iets tot den
zaamenhang der Natuurlyke dingen toebrengen. Doch laat ons thans overgaan

ter befchryvinge van onze tegenwoordige Rups, en haare Eigenfchappcn.

Dat de Efula., of Wolfsmelk - plant , het voedzel dezer Rupfe zy, toont airede

de naam die haar door den Heer Frisch gegeeven is; en ook heeft ray, be-

halve het bericht van myn waarden Vriend , de eigen ondervinding zulks geleerd.

•Overeenkomdig hier mede wordt zy alleen op zodanige plekken, alwaar dit

laage gewas groeit, en wel meed in de Maand Juny, volwaflen gevonden. De
Eieren, waaruit zy en haars gelyken voortkomen, worden door de Wyfjes

de-
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dezes Nachtvlinders, in den Herfll, rondfom de (lengels van dit Kruid, als digtTAs.

aan elkander gcfchooven ringen, ringswyze byeengevoegd , en aan dezelven vall^lV.

gelymd*. Ze blyven aldaar den gantfchen Winter door, tot in de volgende
Lente, en wel tot in 't begin van Mat, zitten; als wanneer de jonge Rupfep
'er uitkruipen; dat echter ook wel, als de warmte vroeger invalt, eerder ge-
fchiedt. Zodra zy uit den dop gekroopen zyn, is haar eerfte werk de gantrche

Plant, waaraan zy haar Voedzel zoeken, van boven tot onder aan den grond te

omfpinncn, en te overtrekken, waaraan ze dan, als gezellige Rupfcn, allen

even ieverig arbeiden. Door deze omfpinning beveiligen zy zich voor haare

Vyanden; welken inzonderheid de Roof- Kevers of derzelver Wormen zyn; en
maaken dus dat ze geruder konnen leeven. Wanneer nu deze ingefponnen ftruik

geheel Ijaal en afgeknaagd is, vcrlaaten zy denzelven, met haare ecrfl: afgelegde

huid. Vervolgens zoeken zy eene nieuwe Plant, werwaarts zy gezamentiyk,gelyk
eene kudde Schaapen, heen kruipen, hetwelk inzonderheid by warmen zonne-
fchyn gefchiedt. Geduurende den tocht derwaards, flaan ze geftadig met de
koppen rondsom van zich; waarfchynlyk om te beletten, dat eenige Sluipwes-

pen. Muggen, of ander klein Ongedierte, hunne Eieren op haar leggen. Zo
dra zy dan eene nieuwe Plant van de Wolfsmelk gevonden, en 'er bezit van ge-

nomen hebben, omfpinnen zy dezelve wederom als vooren , en bereiden haare

nieuwe Wooning als eene Tent, van boven fmal en van onderen breed, waarvan
het kruid tot freunfel verrtrekt. De Aard- Spinnen zyn ook gewoon, diergelyk

een Spinzel te vervaardigen,' het welk menigmaal veroorzaakt, dat iemand, wien
deze Rupfen nog niet bekend zyn, dit voor Spinzel van Spinnen aanziet. Wan-
neer nu on/.Q Rupfen het kruid haarer nieuwe Wooninge weder kaal gemaakt,
of opgeteerd hebben, en andermaal van huid veranderd zyn, maaken zy ook
weder een nieuw Spinzel over eene nieuwe Plant. Maar gemerkt zy dit zo diii-

wyls herhaalen, en van de eene plaats naar de andere wandelen, zo wordt haare

kudde ook telkens verminderd; nademaal 'er, geduurende die tochten , menig
een haarcn Vjanden ten buit wordt. Doch dat ze ook elkander aanvallen en
vcitecrcn zouden, gelyk de HeerKöRNER vermoedt, geloovc ik niet, uitge-

nomen dan, wanneer ze opgeflooten, maar niet wanneer ze in vryheid zvn, of
gebrek aan Voedzel hebben. Voorts verdeden zy zich , zo dra zy haare laatfle

huid ontvangen, en, by gevolg grooter geworden zynde, meer Voedzel noodig
hebben, alicngskens in kleiner partjx-n, tot dat ze, naby de verandering zynde,
zich geheel van eikander, afzonderen f.

IFi^e Deel \fe Stuk M §. 4. Be-

• Dit gefchiedt gemeeiiljk in July en Auguflus, zo ras de Wyf jes Vlinder uit de Poppenbuize
gekroopen is; waarop de paaring wel dra volgt. De gedainte dezer Eieren is, naar de opga-
ve van en Heer Baron Degcer, Pir.imidaalswyze, of ten minflcn aan het eene einde dunner
dan aan he: anJere.

K L E E M A N N.

•f Van het Spinzel . waar mede deze gezellige Rupfen de planten , op welken zy zich onrhoudcn,

gemecnfciuplyk overtrekken, en van alle haare verdere verrichtingen, uitgenomen dat zy met
het
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S- 4-

Tab. Betreffende nu de eigenlyke geftahe dezer fchoone Ringrupfe, dezelve zal ons
^}^- de ifte fig, dezer XIVJ*^ Tab. doen kennen; als welke ons eene der aanzien-
^'S- I-

lykflen onder 'c oog brengt. Eenigen dezer Rupfen zyn , reets omtrent het einde

der Maand Juny ,
geheel volwalTen , doch anderen ook eerrt in July ; wanneer

de lengte dier genen, in welken een Wyfjes Vlinder verbolgen zit, op omtrent

twee duimen loopt; waartegen de Mannetjes draagendc Rupfen veel kleiner zyn;

maar ten aanzien der koleuren, liniën en vlakken, is 'er geen onderfcheid tus-

fchen beiden te befpeuren. Dezen zyn ook merkelyk dikker van lyf; dan de

eerlle foort van Ringrupfen, die zich op de Boomen onthoudt. Maar onze tegen-

woordige heeft genoegzaam dezelfde koleuren als de voorige; hoewel met dit

onderfcheid , dat ze in eene andere orde gefchikt zyn ; daarbenevens is zy met
meer, doch niet zeer lange, maar digter byeen gevoegde hairen bezet, die eene

oranjegeele koleur hebben. De kop heeft eene blaauwachtig-groeiie grondver-

we ; van vooren ziet men een paar langkwerpige oogvlakken ; en de bek is met

zyne twee korte vreetfpitzen insgelyks zwart. De hals heeft, even als de kop,

eene geele bezooming, benevens een paar byzondere zwarte vlakken, waarin

twee witte puntjes gezien worden. De ondervlakte van 't lyf, waarvan we hier

flechts lidswyze eenig gezicht hebben , is even zo graauw als de kop ; heeft ette-

lyke tedere zwarte punten; en wordt door eene fchoone geele, eenigzins fmalle

linie, van de zyde- vlakte gefcheiden. De zyde- vlakte zelve bedaat meercndeels,

in een doorgaanden evenbreeden helderen hemelsblaauwen llreep ; welke op ieder

lid, door eene breede en eene iets fmaller vierkante zwarte dwarsvlak, mitsga-

ders door een paar zwarte punten afgebroken wordt. De breede bovenviakte

heeft eene meer vuurroode, dan oranjegeele grondverwe ; en is van boven, in

't midden, met eene fmalle, fneeuwwitte linie in de lengte doortoogen, welke

men aan beide de zyden zwart bezoomd ziet. Op deze volgt, in den vuurrooden

grond, eene rei zwarte punten , van ongelyke grootte, welken, ter wederzyde

,

by ieder inkerving, drie in getal zyn, en van welken de voorde altyd de kleinlle

is. De beide Nai'chuivers zyn meer oranjegeel, dan de vier llorape buikpooten;

en de zes voorfte klaauwpooten zyn zwart.

s. 5.

,
Gelykerwyze nu onze Ringrups zich "altoos in de laagte ophoudt, zo blyft ze

ook , wanneer zy veranderen zal , op den bodem ; fpint .zich aan een grashalra

of Wolfsmelk - Hengel in; en befluit zich, gelyk de eerftc foort van Ringrupfen,

in

het hoofd heromflaan , zegt de Heer Baron Degeer geen woord. Hy noemt ze veeleer zeer

luie en traage Rupfen; dat echter alken eenigen fchjn heeft, met opzicht tot haar in ruft bly-

ven, als zy zig zat gegeeten hebben; buiten dat geeft ons de befchryving van deu Heer Rö/el

een geheel ander denkbeeld van haar gedrag.

Kleemann.
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fn zulk een langkwerpig, dubbeld eivormig Weefzel, als onze ade Ffg, ver- Ta».

toont. Deze bcliuizing is eene van de grootlten dezer foorce ; dezelve beftaat ^.^'^•

van buiten uit een iccs wydloopig, doorziclitig, en als van verward draadwerk
^'^' ^

toebereid Spinzel; 't welk van binnen een digter, glad, en meer fpil-dan eivor-

mig Weefzel in zich bevat. Het is fchoon zwavel -geel, en niet ongelyk aan 'c

Spinzel van een Zyvvorm*. Als onze Rups zich dezer wyze ingefponnen heeft,

vindt men dezelve, onfeilbaar, na verloop van vier of vyf dagen, indien zy an-
ders gezond geweell: is, in eene aardige Pop veranderd. Deze Poppen zyn niet

altoos even groot en van eenerleie koleur: want de Wyfjes zyn niet alleen ge-
zetter dan de Mannetjes, maar zy zien 'er ook dof zwart -graauw uit; gclyk on-
ze 3 Je Fig, 'er eene vertoont. Zodanig eene Wyfjes- Pop heeft, by haare F«^. 3.

fpilvormige gcllake, ook nog aan 't laatlte lid eene byzondere afgeftompte Pin
of Tap; die aan 't einde geelachtig tegeirood, en aan den rand met zeer korte
borllelhainjes bezet is. Hierbenevens zyn aan deze Pop nog de kop, de pooten,
en vleugelfcheedcn zeer duidelyk, in hunne gewoone ligging, te befpeuren. De
Mannetjes Poppen, waar van ons de 4de J<ig. eene afbeelding geeft, zyn rAet Fig. 4.

alleen de helft dunner, en een derde korter, maar ook van eene geheel andere
koleur. Het gantfche voorlle deel , benevens de bovenvlakte van 't langer ach-

' terdeel , is bruinrood ; waartegen de ondervlakte eene fchoone oranjegeele ko-
leur heeft; en beide zyn ze overdwars, en aan de leden of ringen, zo aardig in

elkander verdreeven , dat de luchtgaten met hunne randen zeer duidelyk be-
fpeurd konnen worden. Het achtcraanzittende Pinachtig deel fchynt wyders niet

alleen korter, maar ook gefpleeten te zyn. Beide deze Poppen gecven, by de
aanraaking, door haare llerke beweeging, haaren gezondeo: toeftand zeer zicht-

baar te kennen.

Na dat deze Poppen vier weeken lang gelegen hebben , zo breekt de Vlinder
door die Huid en tevens door de beide Spinfels heen; en als de vleugels, na
verloop van een halfuur, hunne volkomen grootte verkreegen hebben, dan ver-

M 2 fchynt

• De Heer Baron Degeer leert ons, van waar dit Spinzel die geele koleur verkrygti hy zegt.

„Als het Spini-el gemaakt is, 20 laat de Rups, uit haar agterfte, eene citroengeele ftofiê

i, vloeien, waarmede zy het geheel overdekten als bevogtigtj waardoor het dan, hoe wit het

„te vooren ook ware, geheel geel woidt. Evenwel is het 'er zo mede gelegen, dat deze geel»

„ftofte niet op alle plekken voUlrekt gelyk verdeeld zy ; eenige plekken hebben 'er meer ,ande-

„ren minder van gekreegen; doch echter 20 veel, dat het geheele Spinzel zelfs inwendig geel

„ worde. » 2.yn Ed. heeft , door het ontleden dier Rupfen ontdekt , dat deze lloffe zich in

de knotigc vaten , of den blinden darm , ophoudt, en van daar in den Malldarm overgaat. De
Heer de Reauir.ur verhaalt, in zyne Memoires > bv de bïfchryving van het 5pinzel der ge-
laeece Boomrit7g-Rups, of der IVeufiria , (iie Ré/cl imyn ille Deel van de Nachtvlinders

sde Clafle, Taè- VI. afgebeeld heeft,) dat zy het met eene citroengeele floffe hepoeicrtj hy
meldt on;, hoe zy dit geele poeier bereidt, waar het van daan komt, en hoe zy het behandelt.

Naaftdenkelyk, zegt hy, doet de Rups dit poeier over het Spinzel, om dat zy dan van binnen
aiet gezien kan worden.

Kleeuamn.
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Tab. fchync het Wyfje met uitgebreide vleugelen, in de gedake van onze 5'lc Fig.^

^.^^- doch het Mannetje is, in 't zitten, aan de 6^^ Fig. gelyk. Voor 't overige zyn

-If'^

^' ze beiden, zo wel ten aanzien der grootte, als der grondverwe, onderfcheiden

;

ook vindt men ze menigmaal heldercr, en menigmaal donkerer, dan ze hier af-

gebeeld vertoond worden. Alle de Wyfjes, welken ik uit myne Poppen ver-

kreegen hebbe, waren meedal zo, gelyk de 5'^c ^7^. uitwyft; en hadden over 't

algemeen eene roodbruine grondverwe; welke in de voor -ofboven- vleugelen

met een paar golfvormige en heider okergeele llreepen , van ongclyke breedte

,

fchuins overdwars doortoogen was. Verder is 'er aan den buitenrand ook nog
een (treep te zien, van gelyke koleur als de grondverwe, maar iets helderer;

en de rand zelve heeft eene helder okergeele, hier en daar , door de grondverwe

afgebroken, bezooming. Wanneer deze Vlinder met geflooten vleugelen ftille

zit, komt 'er altoos iets van den ondervleugel te voorfchj'n, gelyk de 6 Je Fig.

waar in 't Mannetje afgebeeld is, aantoont. By dezen is de grondverwe veel hel-

derer, en valt ook eenigzins in het geelachtig tegelroode; doch de beide boven-

vleugels zyn, gelyk die van 't Wyfje, mede met twee heldere dwarsftreepen

doortoogen. Beider Sprieten hebben eenerleie gedaante en grondverwe , en

konnen gevolglyk, by ditflach van Vlinders, geen kenteken van het onderfcheiden

geflacht uitleveren*,* waartoe alleen de gellalte van 't lyf in aanmerking korac

Derzelver koleur is als die van 't lyf; maar de zes pooten zyn zwartbruin.

De buitengemeen groote Rups, met Turkoois - hlaauwe knoppen

en zwarte Sterrepunten vercierd; henevens haare Verandering

in den zeer grooten en prachtigen Paanwen - Vlinder : beboo-'

rende tot de tweede Clajje 'der Nachtvlinders.

A»'

S- 1.

Tab.XV /\ angezien ik hier voorcns beloofd hebbe, om eerlang eene ongemeen
XVI. en fchoone Peerenrups te befchryven , zo zal ik deze belofte nu vervullen ; in de
^^^^- hoop, dat ik daar mede zo veel te meer eers by de Liefhebbers der Infeften zal

in-

• De Vederen der Voelhoornen van het Mannetje 7,yn nochtans iets langer dan die van het Wyfje.'

Eenige oogenblikken, na dat ly uit het Poppenvlies ten voorfchyn gekomen zyn, fpuiten ïy
van achteren, in eene groote menigte, ettelyke dikke droppen van een roodachtig bruin vocht.

Het Wyfje zelve behoort tot de Leuteraars; want het is van natuure zeer traag; het zit by-

Icans altyd (lil, houdt het hoofd fteeds nederwaards, en de vlerken, die het eveneens als het

Mannetje te zamen legt, legt het dicht aan de zyde van den Halskraag : daarentegen wordt het

Mannetje des avonds zeer levendig, en vliegt terllond om zyne Gade te zoeken.

K L E E M A N N,
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inleggon, als het te minder tot nog toe bekend gewecd is, dat dezelve zich ook Tab.XV
in de Landen van het Duitfche Ryk onchoudc. ik voor my altans ben lang van ^^^^- '•'"

gevoelen gewecit, dat de buitengemeen grooce Vlinder, uit deze Rups voorcko-
^^'^'"

mende, dien ik in eenige Verzamelingen der Infed:en gezien had, eene Indiaan-

fche foort raoell weezen. Uit dien hoofde was ik niet weinig verwonderd, toen
ikdcnzelven, in de fraaie Hillorie der InfeLten van den Heer de Reaumur,
nevens zyne Rups en Pop, afgebeeld en belchreeven vond*; en daaruit te gelyk
kennis kreeg, dat hy tot de Europifche Infeclen behoorde; nademaal hy in

Vrankryk, en inzonderheid te Parys, niet zeldzaam is. Naauwlyks echter 'had
ik zulks geleezen, of ik hoopte het geluk te zullen hebben, van de Rups dezes
Vlinders nog eens te bekomen,- te meer, dewyl ik ook de Jasmyn-Rups, waar-
uit de Doodshoofd- Vlinder voortkomt, en die in meer andere Landen te vinden
is, ook in onze Gewcllen gevonden hebbe. Ook is my 't geen ik hoopte ge-
lukt : want ik ben deze zeldzaame Rups deelachtig geworden ; ik hebbe den
Vlinder, waarin zy verandert , uit de Pop zien voortkomen; en kan nu, zo wei
het Mannetje als het Wyfje, aan een iegelyk vertoonen. Dan zo gelukkig, als

ik daaromtrent gewecfl: ben , zo veel reden van dankbetuiging hebbe ik deswe-
gen aan den VVelgebooren Heer Baron van Buol enz. Want deze hooggeëerde
begunftiger van mynen geringen Arbeid heeft my, tot niet weinig cieraad van
myn Werk, niet alleen deze byzonder fchoone Rups, in eene door deszelfs

eigen hand vervaardigde Afbeelding , maar ook de Rups zelve , nevens haare

Pop en Vlinder, toegezonden, en 'er ook eene omftandige befchryving vaii haa-
ren gantfchen Levensloop bygcvoegd.

Daar iTc reets verfcheiden maaien de eere had genootren , van Brieven uit hnnden
van hooggemelden Heer Baron te ontvangen

, gaf dezelve my ook op zekeren
tyd te kennen, dat zich deze prachtige Rups, mitsgaders haare groote en voor-
trefFelyke Vlinder, jaarlyks omtrent IFeenen en in MoraviëUei vinden. Zodanig
een bericht deed my de vryheid neemen , van myn Begunftiger onderdanicr te

verzoeken, dat hy my die Rups wat nader geliefde te ieeren kennen, en myn
verzoek wierd zo gulhartig op -en aangenomen, dat ik kort daarna, niet alleen
het bovengenoemde Afbeeldzel van de Rups, maar ook vier leevende en gezon-
de Poppen , nevens de daar by behoorende aanmerking ontving. Deze Poppen
kreeg ik in de Maand December des jaars 1755. En de begeerte, om 'er den
Vlinder te zien uitkomen, deed my den Winter veel langer vallen, dan naar ge-
woonte. Eindelyk evenwel kwam de Lente, en de Maand Blai, in welke deze
Vlinders doorgaans uitkomen, verfcheen. Toen ik 'er diestyds nog niets van
.vernam, veranderde rayne heugelyke verwagting in treurigheid; de wvl' ik vreesde,

M 3 'da?
; Zie iesulfiMemirfSpourfer'vir h l' Hifioire des Infe^a, Tab. I. pag. 629.
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TAE.XVdat ik, by de bezorging der Poppen, iets verzuimd, en zy daai-door fchaade
XVI. en geleeden mogten hebben. En toen het reets in de Mawd Juny was, iion ilc

^^^^"
niet langer wachten ; ili opende des myne Poppen , en verlcreeg 'er twee leeven-

de Vlinders uit ; doch zy waren rog onvolwailen en kreupel. IVJifTchien waren

de Poppenvliezen te droog geworden, zo dat 'er de Vlinders niet hadden konnen

doorbreeken ; ook fcheenen hunne vleugels, fchoon ik ze door myn behulp uic

hunne gevangenis verloll had, te veel verdroogd; zo dat ze zich niet uitbreiden,

en zy hunne behoorlyke grootte niet bereiken konden. Alhoewel die ongeluk

niy nu zeer bedroefde, had ik 'er echter nog dien trooft by, dat ik aan myne
kreupelen duidelyk had opgemerkt, hoe deze begeerde Vlinders werklyk in het

Poppenvlies liggen : en dat ik derhalve aan 't bericht van myn BegunÜiger des-

wege in 't geheel niet twyffelen konde , devvyl ik hetzelve , fchoon tot myn leed-

weezen, ten duidelykfte beveftigd zag. Dit ongeluk, waardoor deze Vlinders

niet tot volmaaktheid gekomen waren, viel my des te fmertlyker,- om dat ik 'er

myne Verzameling nu niet mede vercieren kon. Doch de toegenegenheid van

myn Begunfliger vergoedde my dit verlies ryklyk. Hy had naamlyk, toen ik 'er

my by hem over beklaagde , de goedheid van my een paar volmaakte Vlinders

van die foort over te zenden ; met welken ik te gelyk hunne Eieren , nevens

eenrge reets uitgekroopen jonge Rupsjes , ontving ; waar by naderhand ook nog
eene volwaflèn Rups voJgde; die, Ichoon te vooren in Wyngeell bewaard ge-

weefl; zynde , my echter zeer dienftig was ter befchouwinge en kennisneeminge

van haar maakzel. En door deze gunft, niet genoegzaam naar waarde te roemen,

ben ik in ftaat gefield , om van dit zonderling Infcft eene omllandige bcfchryving

te leveren.

§.3.

Fig. 1. AI wie deze Rups, in de i^le Fig. van onze Tak XV. afgebeeld, en welkt

ik, eensdeels naar de ontvangen afbeelding , en anderdeels naar de overgezon-

den weezenlyke Rups, naauwkeurig gefchetil hebbe, met opmerkzaame en

kundige oogen befchouwt , zal dezelve buiten tivyffel voor een ongemeen

fchoon vercierd Schepzel, den roem en eer van haaren grooten Schepper ver-

hoogende, moeten houden. Zy wordt gemeenlyk, in de Maanden July en

Augtiftus, in Oojlenryk en Moravie volvvafTcn gevonden, op de Peereboomen,

van welker bladeren zy ,
geduurende haar gantfche leven , haar voedzel en on-

derhoud trekt. Doch hoe zy, in 't midden van haaren ouderdom en grootte,

'eruitziet, kSn ik niet melden; en de Heer de Reaumur geeft *er insgelyks

geen befcheid van. De lengte dezer hier afgebeelde Rupfe beloopt Hechts vier

duimen; maar myn meergemelde Begunftiger heeft 'er, in 'i jaar 1756, in Mora-

vie eene gevonden, die meer dan vyf duimen lang was; doch, wanneer ze van

die grootte zyn , denkeik, dat ze in Wyfjes- Vlinders veranderen. Wat deze

haare Verandering betreft, dezelve gefchicdt, volgens de my medegedeelde berich-

ten, in Moravië laater dan in Oopenryk: want toen Hooggemelde Heer Baron ,

reets in de Maand Jugu/lusy ingefponnen Poppen gekreegen had, bevond hy,

dat





^M.iv.^i^.xy.

nM-.c/.i^o/el a.c7^.^cetr,ej:-c-.
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dat zulks in 3Ioravië eerfl: in September gefchiedde. De grondverwe van het Tab.XV
gantfche lyf dezer Rupfe is doorgaande zeer hoog en fchoon groenachtig- geel; ^^{-

^^

hoewel 'er zommigen konnen zyn, wier grondverwe iets groener is; gelyk zo

de Heer de Reaumur zegt, dat haare koleur fchoon groen en iets geelachtig

zy. OndertulTchen vertoont zich de Itreep, die, ter wederzyde in de lengte,

langs de ondervlakte loopt, en als een wrong verheven is, altoos helderer of

geeler dan de grondverwe. De kop is onder alle de overige leden het kleinfte

lid; en by zyne eenigzins platte gelhlte een weinig verdeeld; maar van koleur

donkerer'en glansryker dan het overige lyf. Op de voorvlakte heeft hy een paar

bruine ftreepen ; welken van boven en in 't midden te zaamen loopen ; en een

Ipitzen winkelhoek uitmaaken. Deze Rups is tamelyk dik van lyf; en haare

ringpn, onder welken de voorde de dunlle is, zyn zeer verheven, des 'er diepe

inkervingen tufTchen dezelven befpeurd worden. Dit zal ook waarfchynlyk de
oorzaak weezen, dat de Rups zich nu veel langer, en dan weder veel korter konne
vertoonen. Het cierlykfle van deze Rups beflaat buiten kyf, in de fchoone hel-

der-blaauwe, half- rond verheven knoppen; welken, zes -en -zedig in getale

zynde*, als zo veele Turkoizcn flikkeren. Alle deze Turkoizen zyn, ieder op
hunne grond -vlakte, met zes donkere zwart- bruine fcherpe puntfpitzen omzet;
die allen eenerleie lengte hebben, en zo ordenlyk gefchikt zyn, dat ze zich als

loutere Sterren vertoonen. Ieder dezer Sterren ftaat voorts op eene geflompte
groenachtig- geele pyramiedswyze hoogte; en op ieder der negen leden, welken
tuflchen den eerften ring en de twee laatfle ringen zyn, telt men zes zodanige
pyramieden. De hals of eerde ring heeft 'er vier; en op de beide laatde ringen

zyn 'er mede niet meer dan vier te tellen. De pyramieden , op de negen groot-

fte en twee laatde ringen daande, zyn niet allen van eenerleie hoogte. Ze be-

ginnen naar achteren allengskens laager afteloopen; en de allerkleinden, die aan
den hals daan , zyn ook anders gefchikt dan de overigen : nademaal ze niet recht

over elkander daan ; noch met de bovenvlakte des lyfs een rechten hoek maaken;
inaar voorwaarts uitloopen , en aan den kop vooruitdeeken. Maar de pyramie-
den der overige leden of ringen, die allen in eene rechte linie met de bovenvlak-
te daan, maaken, dewyl 'er aan ieder zyde des rings drie zyn, zes in de lengte

uitloopende reien uit; waar van ieder der beide bovenden uit elf pyramieden be-
ftaat; terwyl de onderden, welken door den geelen zydedreep, waarin de py-
ramieden daan, van de anderen onderfcheiden worden, 'er flechts negen hebben;
dewyl de beide achterde ringen, gelyk ook de hals, als gezegd is, 'er niet meer
dan vier tellen. Wyders ziet men naby den helderen zydedreep de negen
luchtgaten, die eivormig rond, bruin van koleur en donker fmal bezoomd

zyn

f Wat laater heeft de Heer Rö/èl by de befchryving van Taè. XXIII. waar deze Rups nog eens,
in haaren verderen wasdom , afgebeeld is, §. n. de hier ingeüoopen mistelling verbeterd, en
aangemerktj dat deze Rups niet met 66, maar met 76, zulke halfronde verheven blaauwe
knoppen vercierd is.

Kl eem ann.
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TAR.XVzyn*. Gelykerwyze nu ieder pyramiede , vanboven, rondsom haaren blaauwcfï
XVI. en knop met etlyke korte en flyve hairen bezet is; zo Itaat 'er ook, in iiet midden

• van ieder knop, nog een lang byzonder hair in de hoogte, dat aan zyn boven
einde een koltVormig knopje heelt; dat, volgens het gezegde van den Heer dB
Reaumur, zeer wel meteen kolfachtigen Spriet van een Vlinder, vergelee-

ken kan worden t; het welk ik, zo min als gemelde Heer de Reaumur, tot

nog aan geene andere Rups befpeurd hebbe. Deze byzondere hairen worden
echter by alle volwaiTen Rupfen juifl: niet, of zelden, zo volmaakt gevonden,
dat ze nog met hunne knopjes voorzien zyn. Volgens het getuigenis van den
Heer Sedeliau, die deze Rups insgelyks, doch niet al te duidelyk, befchree-

ven heeft, zouden ze blaauw weezen §; dan ze zyn zo zwak en teder, dat

ze menigmaal door de Rups zelve al'gellooten worden, en verlooren gaan. Hier-

nevens ttaat ons van die blaauvve knoppen nog aaniemerken, dat 'er veele inge-

drukte punten op gezien worden; waaruit, vermoedelyk, wanneer de Rups ge-

drukt of aangeraakt wordt, heldere waterdruppels te voorfchyn komen. Zulks

gebeurt ten minden aan de Rups, in de tweede Claflè der Nachtvlinders, in 't

Ecrite Deel, befchreevcn, en op Tab. IV. afgebeeld; uit welke Rups een

foortgelyke Vlinder, als uit de tegenwoordige, voortkomt; die echter. merkelyk

kleiner is. Ik hebbe niet konncn nalaaten dit hier te melden, vermids ik 'er

eerll, na de toenmaalige uitgegeeven befchryvinge, van overtuigd ben gewor-
den

:f.
De zelHen pooten onzer Rupfe ilaan in gelyke orde, en zyn even zo ge-

Iteld, als aan andere diergelyke Rupii^n. De drie paar voorile fpitze klaanw-

poo-

• Dewyl ik , door de genegenheid der Hooggeëerde Heeren Liefhebberen , die den Heer RSfet

dez,e prachtige Rups toegezonden hadden, zo gelukkig geweeft ben van bevruchte Eieren te

bekomen, eii daaruit deze Rups tot de Verandering in ecnen Vlinder op te kweeken, zo kan

ik nu melden, dat de Luchtj^atcn zich, in plaats van bruin, veeleer geheel wit vertoonenj

het welk de Heer Röfel lelve nadeihand ook opgemerkt heeft i en dat de randen awart inge-

Yat zyn.
Kleemann.

t' Zekcrlyk verdienen deze lange niet peervormige knopjes voorziene hairen, met de knoppig«

voelhoorns van den Vlinder vergeleekcn te worden: te meer, gemerkt zy hier door te geree-

der gevoelig zyn, ah haar iets onwugenaams tegenkomt.
Kleemann.

§ Zie Memoires de Mathcmatique & Pbyfique &c. Anno l5p2. in den Hollandfchen Druk,

fag. ii»4.

* Het is zeker, dat 'er zodanige heldere water - droppels , uit de tederingedrukte punten, dia

men op de blaau.ve knopjes van ciic tegenwoordige groote Rups bevindt, voortkomen, zo

dra zy maar gedrukt warden Ik heb het zelf geilen , en 'er een walchelyken reuk aan be-

fpeurd. Ooklicefc de Heer ifóyi'/ zulks, by de verdere befchryv'ing van dc/.e , na alle haare

prachtige veranJeiingen , nog eens op iai. XXIII. voorgeftelde blaauwgeflarnde Rups, voor

my, uit eigen ondervinding waargenomen.
K L E E M A M w.
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pooten zyn bniin ; waartegen de vier paar buikpootcn grocnachtig zyn , en bruine ^^,^-^^

zooien liebben, die aan den rand met veele insgelyks bruine klishaakjes bezet
^^^^

ƒ '^

zyn, welken der Riipfe ter vallhoudinge dienen; het zelfde is ook aan de beide

Nafchuivcrs te befpeuren. Voorts mag men wel denken, dat deze Rups, daar

ze zo veel overeenkomlt heeft met de bovenaangehaalde kleiner foort, ook waar-

fchynlyk even zo traag en langkzaam in 't kruipen zal weezen*.

§. 4. Wan-

• In 't kruipen komt deze groote foort, even zo wel als in veele andere eigenfchappen , met de
kleinere, tiie de Heer Röfel in 't ifle Deel der Nachtvlinders der ade Claflè, in haare voort-

koiult. wasdom en verandering op Tab, IV. en V. voorgefteld heeft, volkomen overeen.

Doch hieruit moet niemand beiluiten , dat deze kleinere en groote foort van Rupfen , wegens
deze gcmeenlchaplyke eigenfchappen , eenerleie foori en even dezelfde Schepzels zyn ; dat ge-

volglyk haare verfchcidenheid in niets wezenlyks , dan alleen in haare onderkheiden

grootte bcftaat ; en dat de meerdere gmothcid veeiligt flegts eene uitwerking is van het Cli-

maat , waarin zig deze groote foort ophoudt. Ter voorkominge hier van zal ik nu nog aan-

toonen. hoe deze beiderleie foort van elkander, in veele eigenfchappen, zeer gelykende Rup-
fen, buiten de grootte, nog merkelyk onderfcheiden zyn.

i. De Eieren van de kleine foort zyn wel langkwerpig rond, zo als de Eieren van de groote

ibort, maar ze zyn niet zo roodachtig zandverwig. By ds eerfte legging hebben zy iets

groenachtigs , doch ze worden ras bleek geelachtig wit , en trekken daar by naar het Olyveu-
verwige , met iets groens vermengd ; en eindelyk worden zy al geftadig bruinachtiger.

2. De Rupsjes van de kleine foort komen , noch met de geelroode hairen noch met de oranjc-

geele knopjes van de groote foort , uit het Ei ; maar vertoonen zich veeleer geheel zwart.

3. De kop ec de groene huid van het lyf is, aan de kleine foort, met veele korte fyne melkhai-
ren begroeid; die onmiddelyk uit de huid komen i welken men op de groote foort niet vindt.

4. De meefte Rupfen van de kleine foort zyn , op haare leden , met een lindvormigen ftreep

voorzien; weiken ik daartegen nooit aan eenige Rups van de grooie foort, die ik gehad heb,
waargenomen hebbe.

5. De hilfronde verheeven knoppen van de kleinefoortftaan.opgeenezohoogepiramidaalvormige

takken, als die van de groote foort; evenwel komen zy , ten aanzien van het getal, met die

der groote foort overeen. Voor 't overige hebben noch de korte noch de lange hairen , waar
mede dezelven bezet zyn, aan de buitenfle einden, zulke peervormige knopjes, als aan de
groote foort te zien zyn.

6. De Luchtgaten, welken zich aan ieder zyde van de kleine foort, bevinden, zyn fraai oranje-

geel; waaitegen die van de groote foort aityd fneeuwwit zyn.

Dit zy genoeg van de kentekenen, waar door leide deze foorren van Rupfen, buiten de
grootte , van eikander te onderfcheiden zyn. Ik zal derhalven nu nog maar aanmerken , dat

men de kleine foort ook vindt, in die llandftreek, alwaar de groote t' huis hoort: doch dat

men daarentegen de groote foort niet ontmoet in zulke Landitrecken , die meer naar het Noor-
den liggen; als by voorbeeld hier en op andere plaatzen in Duitfchland; doch allermin/t in

Engeland en Zweden; alwaar de kleine foort zich echter insgelyks ophoudt. Wie voor 't ove-
rige nug haaie Spinzel, Poppen en Vlinders nauwkeurig tegen elkander vergelykt, dien zal

het niet zwaar vallen, ook daarin zulke kenmerken te ontdekken, waardoor zich ieder foort

genoeg van de sndere Iaat ondei fcheidcn. Meer moeite zou het inhcbbcn, te bepaalen, de on-
derfcheidcne kenmeilen van de Vlinders etner andere Rupfe, die, in plaats van groen, geheel
zwart is; doch voons, zo in gedaante als grootte, met de kleine groene foort ten volle over-
een komt. Van deze foort van zwaite Ruplcn, die zich in Moravien, Stiermark, en miilchien
ook wel in Ongaryen, op de Sleebcziënftruiken onthouden, bezit ik den Vimder, zo wei van
't Mannetje als het Wyfje. Beiden komen ze, in koleur en tekening, nagenoeg overeen;
yerlchiilende meelt in de voelhoornen, de grootte, en de ongclyke dikte van her acbtcrlyf.

Men ontdekt ook aan beiden tene zo groote gelykhcid met den Vt \f;es. VUndcr vsn de kl'ine

ll^de Deel. \Jle Stuk. N ,

'

'

gioe-
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§• 4.

Tab.XV Wanneer nu de tyd der Veranderinge dezer Rupfe begint te naderen, die by
^Y.\- ^'^ zommigen in Augujïus , doch by anderen, als boven gezegd is, eerfl: in Septem-

ber invalt, zoekt zy een bekwaamen en veiligen oord, tot haare Verandering

;

en wel , onder een dikken tak des Booras , waar van zy tot hier toe haar voedzel

genooten heeft; of, onder het afdak van een nabyftaanden Muur, of eener Schut-

ting. Dit vermoede ik uit het Spinzel derRupfen, 't welk ik uit //^(j^é'z? ont-

vangen hebbe; alzo ik aan zommige Spinzels nog kleiner fiukjes kalk, en
aan anderen ftukjes van de fchors der boomen vond. Wanneer zy zulk eene
veilige plaats ontdekt heeft, zal ze, waarfchynlyk, vooreerfl: zodanig een Weef-
zel van grove en (lerke draden vervaardigen , als ik dikwyls van de Rupfen der

kleiner Paauwen- Vlinders hebbe zien bereiden*. Vervolgens is zy bezig met
het vervaardigen van een fyner en digter Spinzel of behuizing; waaraan zy van
vooren eene opening laat, welke den Vlinder tot een uitgang dienen zal; en
eindelyk maakt ze een inwendigen ftyven Wand, benevens de wonderbaare ge-

llooten deur, die alles naar binnen befluit, en echter tot eene opening van den
in haar verborgen Vlinder dienen kan ; waarmede zy , naar gedachten , wel 24
uuren doorbrengt; en 'er zullen, eer zy in dit Spinzel in eene Pop verandert,

nog wel eenige dagen verloopen.

S- 5. Hoe

groene foort, dat meu 'er dezelven zeer licht mede 7.oude kunnen verv'ifTeleii . en ze voor ce-

tierleie Schepzels houden. Men zal den Mannetjes- Vlinder van deze foort van zwarte Rup-
fen, zekerlyk , nooit met het Mannetje van de groene foort verwiflèlen. Dit is niet te dugten ,

dewyl het Mannetje, als reets gezegd is, met zyn Wytjc, in tekening en koleur, uitgenomen
in de grootte, de Voelhoornen en het dunne agterlyf, byna volkomen overeenkomt; waarte-
gen het Mannetje van de groene Rupfen zig, door geheel andere koleuren, van het Wyfje
genoeg onderfcheidcil laat. Miar zo veel te eer zou men de Wyfjcs - Vlinder dezer beide

Rupfen met eikanderen konnen verwiflêlen. Doch dewyl de Vlinders van de kleine fbort van
zwarte Rupfen evenwel nog eenige kentekenen aan zich hebben, waardoor zy zich, van de
haar zeer gelykende Wyfjes- Vlinders van de kleine groene fbort onderfcheiden ; zo vinde ik

my verplicht, van deze 3de fbort van Paauwenoogen , die tot de kleine foort, in het iftc

Deel, van de Nachtvlinders 2de Clalfe Tab. V. behooren, in myne Byvoegzelen nog eene
nauwkeurige afbeelding mede te deelen. Ik achte dit te noodzaaklyker , om dat eenige Lief-

hebbers, die de beiderleie Rupfen opgevoed hadden, dezelven voor eenerlei gehouden hebben.
To'"n zy nu, tegen hunne verwagting, zulke Vlinders daar onder bekwamen, die het Wyfje in alles

gelyk fcheenen. uitgenomen dat zy met de fterkhairige Voelhoornen van het Mannetje voor-
zien waren, vielen zy op de gedachten, dat men zulke Vlinders had te houden voor echte
Hermaphroditen; die te gelyk van het Mannetjes enWytjes «^eflacht zyn. In deze ongelukkige
Dooling is wel byzonder een myner Vrienden in Cheranitz gekomen; waarom ik vermoede,
dat deze derde foort van Paauwenoogen Vlinder zich , met haare Rupfen , ook in Saxen ont-

houdt; want deze Vriend had de Vlinders uit Rupfen opgevoed. Ten laatlle raoete ik hier

nog melden, dat de Heer Röfcl den misflag, in deze §. 3. begaan, vervolgens in de be-

fchryving van de XXIII. Tab. herlteld en veibetcrd heeft.

* Nadien de Heer Rofel dit infpinnen naderhand zelf gezien heeft, zo heeft hy in de befchryving

van Tab. XXHI- §. ia. nog gemeld, hoe zulks verricht worde.
K L F. E ÏI A N N.,
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$• 5.

Hoc zulk een Spinzcl uiierlyk gcftcid zy, vertoont ons de ade jp'ig, der XV^c Taf.XV
Tab. welke ons zodanig eene afbeelding van een Spinzel onder 't oog brengt, ^^'^- s"

waarin gemeenlyk een Wyfjes- Vlinder verborgen zit. Zo verfchillende als deze p^^^^

Spinzcls in grootte zyn, zo onderfchciden vindt men ze ook in koleur. Zoinmi- '''

gen zyn gantfcli donkerbruin, anderen helderer, en wederom anderen, zoals

het tegenwoordige, dat is, meer graauw bruinachtig en okergeel. Volgens

't gene ik aan de zes ontvangen fluks waargenomen hebbe, welken ik het geluk

had te behouden, zo is de geflooten uitgang aan 't fpitze einde Letter a, en het Lett. «.

kolfachtig einde, meer langkwerpig rond, dan 't geen de Rups van den kleiner

Paauwen- Vlinder maakt; weshalve dit grooter Spinzel , van buiten, aan het an-

dere niet zo gelyk zy, als van binnen. Deze laatfle gedaante is verder in onze
3de /7g. te zien, welke zodanig een groot netvormig Spinzel, in de lengte, op Fig. 3.

de eenc zyde vertoont. Men wordt in deze afbeelding gewaar, dat hetzelve in-

wendig geheel glad is, uit eene dubbele behuizing beflaat, en zo wel eene bui-

ten - als binnen - deur heeft. De deur, die tot het buitenfle Spinzel behoort, en
in onze 3^^ Fig. met b. getekend is , beflaat uit veele gevlamde lange fpitzen Lett. l.

en ongelyke draaden: en de deur van de inwendige fleviger behuizing is by Let-

ter c. te zien. De eerfle behuizing bcflaat uit zichcbaarlyk grove, in elkander ge- Lett. c.

werkte en met eene lym byna aan een verbonden draaden; hebbende veel gelykenis

met Vilt. Maar de tweede gelykt meer naar een alleszins dik en flyf pcrgament;
dat geelbruin van koleur, en wel eenigzins oneffen, maar echter gantfch glad en
blinkend is. De inwendige deur is te zamcn gefleld uit vecle even groote, van
vooren fcherpe , en van achteren brcede, flyve vcderfpitzen ; welken van bin-

nen, aan 't enge deel des Spinzels, rondsom, met haare breede einden kort aan
aan elkander vallgemaakt zyn; doch van vooren vereenigen zy zich, door haare

vécrkragt, met haare fpitze einden, indicrvoege in één punt, dat ze te zamcn
fluiten, zo dat 'er niets in, maar de Vlinder, als zyn geboorte- tyd daar is, 'er

wel uit konne komen. Daarbenevens fchynt de inwendige behuizing meer uit

eene lymachtige of lakvernis gelykende ftoffe tebcihan; welke de Rups zelve

by zich heeft; dan uit zulke grove draaden, als het buiten - fpinzel : dan ze zyn
evenwel zo naauw met elkander verbonden , dat zy niet wel van een gefcheiden
konnen worden. In deze behuizing nu ligt de Pop altoos derwyze , dat haar

kop aan de binnenfte deur geplaatll: zy, als of de Rups wifte, dat de Vlinder
anders den uitgang niet zou konnen vinden. Ook bereidt ze de binnendeur
nooit, voor dat ze de buitenfle vervaardigd heeft. Anders toch zou zy, om
zulks te doen, genoodzaakt weezen, haaren kop buiten de binnendeur te flee-

ken ,• waanneer de vedcrfpitzen , die de opening rondsom fluiten , haar beletten zou-

den, dat ze niet weder te rug kruipen konde: en al haar arbeid zou, wanneer
zy 'er ten di:n einde geheel uitkruipen wilde, vergeefs zyn. De vervaardigde

behui;:in;i zou alsdan voor haar geflooten blyvcn ; en zy zou geene andere kon-

nen bouwen; nadien al de floffe, die zy 'er toe noodig had, mecflal door

Na 't eerlte
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Tab.XV 't eerfle zou uitgeput zyti. Byaldien men eener Rupfe overleg konde toefchry-

Yul'i
^" ^^" ' ^*^ zouden wy gelegenheid hebben , om , met de handelwyzc der tegen-

woordige Rupfe vcele Menfchen, ten opzichte van hun doen en laaten, be-

fchaamd te maaken; als welken veeltyds hunne werken gantfch verkeerd begin-

nen, en met fchade wys worden. OndertufTchen zou ik echter nog denken,

dat de invloed, volgens welken deze Rups arbeidt, veelen menfchen, indien

zy dit wel in opmerking wilden neemen , tot eene goede les van aanfpooring zou
konnen dienen, om, by alle hunne onderneemingen, voorzichtig te werk te

gaan *.

§. 6.

j^y'j Laat ons nu de in dit Spinzel verborgen zittende Pop eens wat nnder befchou-

Fig.\. wen. Wy zien dezelve, buiten het Spinzel, in de 4^10 Pig. van Tab. XVI.
Zy is gemeenlyk ten deele dof roodbruin van koleur; ten deele ook graauvvach-

tig- zwart; en, aan haar achterde en kleinfte lid, met een paar korte dunne pin-

netjes voorzien. Doch ze heeft geene zodanige borfteltjes, als de Pop van den

kleiner Paauwenvlinder; fchoon ze anders, even als deze, dik en fi:omp zy, en,

leevend en gezond zynde, eene weeke en zeer gevoelige huid hebbe. De kop,
de fprieten , de pooten en vleugels zyn zeer duidelyk in de fcheede te zien ; mits-

gaders de meeften der luchtgaren aan beide de zyden ; door welken zy ook als

Pop de lucht inhaalen en uitgeeven kan. In deze geftalte ligt zy, in haare wel

geilooten behuizing, van de Maand Auguftus oï September aï, den gantfchen

Winter door, tot in de Lente; zonder eenig nadeel door de (Irenglte koude te

lyden, of eenig voedzel noodig te hebben. Dan, met de Maand Mai^ breekt

doorgaans de daarinzittende prachtige Vlinder , eerft door de Poppenfchalc, en

vervolgens door de beide gefluoten deuren zyner Wooninge,' die alsdan van zel-

ven weder toevallen; zo dat alleen de ledige Poppenhulze, benevens de afge-

ftrookte Rupfcnhuid, in het Spinzel te rug en verborgen blyven liggen f.

S. 7. Ge-

Het geheele geftel van dit \vonderbaare Spinzel leidt onze gedachten op tot de aanbiddens-

waardige Wysheid , van den allesverraogenden Stichter aller dingen ; die dit Infeft met de

bekwaamheid begiftigd heeft, van deszelfs binnenfte behuizing het laatile klaar te maaken :

dcwyl het 'er anders, zo het eer klaar gemaakt of de deur eer toegeflootcn wierd, niet ia

zoude konnen komen. De beroemde en geleerde Heer Conreftor Meineke in Quedlinburg

fchynt, door eene veeljaarige ondervinding, de eigenlyke oorzaak, en het oogmerk, van

den verwonderenswaardigeo bouw dezer foorte van Spinzel ontdekt te hebben. De Vlinder

naamlyk moet zich, na een zeker tydsverloop , door dit Vifchfuik gelykende deel van het

Spinzel heen perfen, op dat daar door het iap van zyn dik Lichaam, behoorelyk, in de aderen

zyner vleugelen veidceld en verlpreid woide; wam hy heeft gevonden, dat alle Vlinders, die

uit zulke Poppen voortfprooten , en vroeger uit dat Spinzel genomen waren > gebrekkig gc-

bleeven zyn, en kreupele vlerken gckreegen hebben.

K r, E F M A N N.

f By my zyn twee zulke Poppen, een gehcelen Winter door, te weeten van September 176^.

tot den loden en i idcn Mai 1764. blyven liggen : en op den eerftgenoemden dag, 's agtermid-

dags, kwamen de Vlinders eerii ten voorfchyn. Ik hebbe hetzelve mecrmaaleu ondervonden,

aan de Poppen van de kleinere foort van Vlinders; in het ifte Deel van de Nachtvlinders

dei- 2de Claill- lab. V. afgebeeld. {Pavania itiimr, Linn. /yfi. nat. pag. 810. y/). 7 a. B ;

K L E E M A ï. N.
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§• 7-

Gelykerwyze nu alle andere Vlinders, by hunne komd: uic het Poppenvlies, Tab.XV
nog zeer wanftakig zyn, zo is ook deze ten eerde niet volkomen. Hy kruipt ^^^|-

^'^

daarom terllond in de hoogte, en houdt zich met zyne pooten ergens aan eene

verheven plaatze vaft; alwaar zyn nog korte, ongevormde en over elkander

liggende vleugels gelegenheid vinden , om zich allengskens uit te breiden. Hier-

toe blyft hy aldaar ook zeer geruft en flil zitten ; wanneer men de vleugels 00-

genfchynlyk kan zien groeien, of uic elkander wikkelen; gelyk ik reets by de

befchryving van den kleiner Vlinder dezer foorte hebbe aangemerkt. Na verloop

van een halfuur zyn ze ook werkelyk volmaakt; en als de Vlinder daarop zyne

vleugels uitbreidt, heeft hy de gedaante van de 5^^ Fig. dezer XVb^'^ Tab.

welke een naauwkeurig afgebeeld Mannetje vertoont. Dat hy nu met den Vlin-

der, in 't Eerfte Deel der Nachtvogels tweede Clafie Tab. V. Fig. 11. en 13.

uitgenomen in de grootte, veel overeenkomlt hebbc, zal elk, die ze ^den
tegen elkander vergelykt, ligtlyk konncn zien. De vier fchoone en groote

Paauwenfpiegels , van welken 'er in ieder vleugel één flaat, byua in 't midden,

vi^anneer men ze in de kngte befchouwt, doch, in de breedte genomen, meer
naar den voorften rand , hebben den Heer de Reaumur vvaarfchyniyk aanlei-

ding gegeeven , om dezen Vogel den grooten Paauwenvlinder te noemen*; en

hy geeft hem den naam van den grooten , om dat hy nog twee kleiner foorten

befchryft; van welken hy de eene den middelden, en de andere den kleinllen

Paauwenvlinder noemt. Schoon deze benoemingen my wel behaagen , en ik

dezelven ook behouden wille," kan ik nochtans dezen grooten kenner der Infedlen

niet toevallen, wanneer hy ondcdlclt, dat 'er driecrleie foorten van deze Vlin-

ders zyn. Hy zegt, dat één zyncr kleiner Vlinders voortgekomen is uit eene

Rups met geele knoppen; doch de andere uit eene Rups met roozenroode knop-

pen; en dus maakt hy van ééne foort twee: want ik hcbbe, gelyk in 't Eerde
Deel van dit Werk is aangemerkt, beide deze Rupfen uit de Eieren van een
zelfden Vlinder, of uit eenerlei hroedzel gokreegen. Doch laat ons weder-

keercn tot den tegenwoordigen Vlinder. De vooi-noemdc Paauwenfpiegels,

benevens dé evenbreede bezooming van alle vier de vleugelen, vallen ons hier

boven alle de andere cieraaden in 't oog. Wat de eerden betreft, ze zyn buiten-

om bezoomd, met een eenig^ins ingedrukten, eivormigen zwarten omtrek; aan

dezen ziet men, naar 't einde, dat zich naar de inleding des vleugels uitdrekt,

een hoog carmynrooden halven cirkel; welke, gelyk de nieuwe Maan, aan

iyne beide einden fpits toeloopt. Kcrt daarby ziet men nog een anderen

fneeuwwitten halven cirkel, die echter wel de helft fmaller is; zo dat het overi-

ge van dezen Eivormigen Spiegel, met zyne bruin' ukergcele grondverwe , byna
N 3 . cir.

• In de Xllde edit. van Littn. Syjl. nat. pag. ^lo. fp. 7. B. Ph. All. wordt hy gcnoeni4
Favom'a major, de groote Nacht -Paauvvenoog.

K L E E )M A N N,
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TAB.XVcirkelrond uitvallc. In 't midden ftaat eene byzondere groote zwarte vlak; welke
XVI. en

jjjj„ jg„ eenen kant driehoekig , en aan den anderen iialfrond is ; waardoor ze
• genoegzaam de fter van een oog vertoont. Wyders heeft ze van vooren, naax

den kanc van den driehoek, eene derwaarts heen geboogen blaauwe tekening,

die aan beide de einden fpits toeloopt. En 't gene ik hier van één dezer Paau-

wenfpiegels gezegd hebbe , is ook zo van alle de anderen te verdaan. Naad de
Paaiuvenipiegels , komt de breede bezooming aan den buitenrand van ieder vleu-

gel, in aanmerking. Ze heeft eene zeer byzondere gemengde heldere koleur, die

noch graauvv noch geel genoemd kan worden , doch uit deze beide koleuren

,

met eenig bruin vermengd, fchync te beftaan; voornaamlyk aan den omtrek van

den buitenften rand, alwaar zy het donkerlle is; wavirtegen deze bezooming,

naar de zyde van den fcherp afgefcheiden donkeren grond des vleugels, onge-

merkt in 't witte vale. Hier benevens loopt 'er, door de beide ondervleugelen

,

een gekronkelde, breede, helderbruine, ligtgeele dwarsftreep ; hoedanig een

'er ook, doch die fpitzer hoeken heeft, door den bovenvleugel, eenigzins fchuins

naar den uiterllen hoek gaat. Deze is aan zyne beide einden veel helderer, en
aan zyn uiterftc, alwaar hy met roode liniën bezoomd is, valt hy gantfch wit uit;

' omtrent het midden des vleugels is hy integendeel niet alleen veel donkerer,

maar heeft ook nagenoeg eene zwarte bezooming. TufTchen dJ.i gekronkelden

dwarsflrecp , en den breeden zoom des rands, is de grondverwe der v; .• vleu-

gelen donker bruinachtig graauvv zwart; doch deze donkere grond gaat, inde
beide bovenvleugelen, niet volkomen tot aan den buitenflen (lompen hoek. Hy
is in tegendeel met de gemelde koleur des rands gevuld ; met ettelyke roode

zaagllreepcn , en even zo veel witten vercierd; dewelken, naar den voordien

rand toe , by een verdeeld zwart vlakje , met het einde van den gekronkelden

of flangswyzen dreep tezamen loopen. De overige grondverwe der bovenvleu-

gelen is ten deele helder, ten deele donkergraauw , inzonderheid naar den voor-

ilen rand. Aan den uiterden hoek daan drie reien witte , en naauwlyks zicht-

baare fchubachtige vlakjes. Het overige van den grond is donkergraauw, en

fchynt, even als Dennchout, overdwars bruin gevlamd te zyn; doch naar den

kant des Paauwenfpiegels, alwaar aan beide de einden eene verdoofde geelach-

tigroode vlak gezien wordt, verdwynt deze grond weder eenigzins in 't zwarte.

I3y de inleding der vleugelen is eene groote fpitstoeloopcnde, zwartbruine vlak

te zien; welke taraelyk ver van den voorden witten rand daat; waarop, na eene

roodachtige tudchenruimte , nog een even donkere, maar langer, en aan 't

einde afgebroken dreep volgt. De verdere grond , inden ondervleugel, die,

van den dangachtigen dwarsdreep af, tot aan de inleding loopt, is rondsom

den Paauwenfpiegel , ongelyk in breedte, okergeelachtig; doch van daar af,

word: hy even zo donker, als de grond in 't bultende deel van dienzclven vleu-

gel voorkomt. Omtrent of aan de inleding, zyn ze met lange hairen, of ve-

derdof, voorzien; en met een bogtigen dwarsdreep doortoogen.

§. 8. Het





r^n.W.^hJiSlI.

yl. f7.^ofel a JkLj^^.^ exc-

.
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S. 8.

Het achcerlyf van dezen Vlinder is met zo veele heldere en donkere dwarsrin- Tab.XV
gen voorzien, als hy leden heeft. Buiten dien is het donl^er roodachtig zwart- ^^'|-

'-"'^

bruin," en zodanig ecne koleur heeft ook het voorlyf of borftiluk op zyne boven-

vlakte,* doch van vooren is 't met eene breede geelachtig witte bczooming voor-

zien, die ongemerkt in den voorften rand des bovenvleiigels verdwynt. De kleine

kop, welke tamelyk diep onder 't borftftuk zit, is genoegzaam geheel zwart,

en van vooren ftaat op denzelven een paar breede oranjegeele Sprieten; welken,

uit hoofde van hunne tegen en digt aan elkander ftaande vezelen, even als die

van eene fchryfpen, den baard van eene fchacht gelyk zyn. OndertufTchen heb-

ben de Mannetjes alleen zodanige breede Sprieten ; waartegen die der Wyfjes

veel dunner en fmaller zyn: doch derzclver achterlyf is, zo als de gantfche Vlin- j^^
der zelve, veel dikker en groorer; gelyk de ó-^e ftg. onzer XVIl-le r.^^., die xvi'l.

wy nu zullen befchouwen , zal aantoonen, Fig. 0,

Alle de cieraaden, vlakken, koleuren en tekeningen, die wy aan 't Mannetje
van dezen Vlinder waargenomen hebben, zyn aan 't Wyfje eveneens; behalve

dat deszelfs achter of ondervleugels, van den flangachtigen dwarsftreep af aan,

tot aan hunne inleding toe, veel helderer dan aan 't Mannetje uitvallen; en even

zo is het ook daar omtrent met de bovenvleugelen gelegen. Middelerwyl bemerkt
men hierin byna het tegendeel, van 't gene aan den kleinen Paauwenviinder
waar te neemen is; want by die foort heeft het IMannetje geele, en dus helde-

rer ondervleugels dan 't Wyfje. Voorts vinde ik , behalve het gene ik reeds van

de fprieten, en van hot, om zyne menigvuldige Eieren, diklier achterlyf ge-

zegd hebbe, 'er niets byzondcrs van te melden, dan, dat alle Vlinders van dit

flach juifl: zo groot niet zyn , als die genen , welken hier afgebeeld onder 't oog
gebragt worden. Betreffende nu nog de ondervlakte van 't voorlyf, benevens
dezes daaraanzittende pooten ,• de ondervlakte is, zo wel aan 't Mannetje, als

aan 't Wyfje, zeer donker liruin zwart; en de pooten zyn van gelyke koleur

tot aan hun dunde deel. Ook is het gantfche lyf van beiden , zo wel van boven
als van onderen, met eene wolachtige pcisftoffe bezet. Byaldien de een of de an-

der nieuwsgierig ware , om dezen Vlinder eens met gcflooten vleugelen zittende

te zien, zo heeft hy alleen de kleinere foort, in 't Eerfte Deel Tak V. Fig. 14.
van de tweede ClafTè der Nachtvlinders te befchouwen *.

§. 10. Op

• Vermits hier van de Vlinders met Paauwetifpiegels of oogcn gefprokcn v\-ordt, Ican ik niet
vcorby te herinneren, dat 'er, in 't Eerlte Deel van üe eerfte Clafiè der Nachtvlinders, een
afgebeeld is op Tab. 1. Fig. 3 die flegts één zodanigen fpicpcl of oog heeft op de onder- of
achtcrvleugelsi waar van onze Schryver getuigt, dat hy de fiaaie koleuren en tekeningen niet
naar den cilch zou kennen befchryven, tonder te verre uit te weiden. Zodanigen Wyfjes-
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Tad.XV Op de gemelde Tab. XVII. Fig. 7. worden ook nog eenige Eieren van den
XVI. en cegenwoordigen Vlinder vertoond ; die omtrent de grootte van een Gierften-

;r,v _ korrel hebben; dan niet zo Ipits, maar meer overal rond zyn. Derzelver koleur
" ' is roodbruin of zandvervi^ig; waartegen men de Eieren van de kleinere foort,

altoos groen vindt. JNIifTchicn zyn de tegenwoordigen , by de eerfle ligging,

ook groen ; edoch ik kan die even zo weinig verzekeren , als ik weete te zeggen

,

hoe lang dezelven blyven liggen, voor dac 'er de jonge Rupsjes uit kruipen *.

INIet meer gewi.shcid kan ik melden, dat ik, aan de gedroogde en vaftgelymde

Eieren, mitsgaders aan de daar by zynde eerfl uitgekroopen Rupfen, waargeno-

men hebbe, dat 'er, aan 't eene einde dier Eieren, een bykans onzichtbaar dek-

zel is, 't welk de wyze Natuur zodanig gevormd heeft, dat het Rupsje, als zyn

tyd van uitkomen daar is, 'er alleen met zyn kop, om zo te fpreeken, aan be-

hoeve ie kloppen,- als wanneer het zich terllond opent. Schoon ik zelve dit

niet ondervonden hebbe, kan ik zulks echter uit niyne waarneeming befluiten;

want, onder de my toegezonden Eieren waren 'er eenigen, uit welken de R.ups-

jes, na dat ze reets los geraakt waren, eerft uitgekroopen fcheenen te zyn; ge-

merkt dezelven, benevens het dekzel, in de nog met geheel droog zynde ly-

merige ftoffe waren blyven hangen. Om die duidelyk onder 'toog te brengen,

Lett. d. hebbe ik , op deze Tab. by Letter d. zodanig een Ei afgebeeld , waaraan het

Rupsje, reets tot over de helft 'er uicgekropcn zynde, nog in de lym hangt.

Lett. e e. Met de Letters e e. zyn twee dezer Eieren getekend, welken van de Rupsjes al

Lett. ff. verlaaten waren , en hunne dekzels zyn by ff. te zien. Doch aan de drie Rups-

'nsSë-']QS., hier door o;^^. aangeweczen, welken, naar myne gedachten, niet meer

dan één of twee dagen oud zyn geweell , toen ze in de lym vaft kleefden , is niet

veel onderfcheidenlyk te erkennen. Haar kop is, gelyk by nieefl: alle zodanige

Schepzelen, het grootfle lid, en heeft eene blinkende zwarte koleur. Eciic dier-

gelyke, doch doffer, grondvervve fchynt ook het gantfche lyf te hebben,- 't welk

tlaarby met veele kleine verheven knopjes bezet is. Maar men kan 'er, wegens

de menigte geelachtig roode hairen, die het gantfche lyf bedekken, met het

bloote oog zo weinig van zien , als von den donkeren grond. Wat 'er naderhand,

by

vlinder nu, als de voornoemde, hebbe ik in den laatflen Herfft des jaars 1778. des morgens,

zeer vermoei.i fch)nende, am de onderdeur van myn huis vinden zitten. Hy was zeer fchoon,

en met dien, op de gemelde T.ib. afgebeeld, zo gelyk, dat 'er niets aan ontbrakc. Ik nam

hem voorzichtig, zonder te kwetzen , van den poft der deure, en Itak hem met eene ipelde

vaft, in een Doosje, zyne vleugels uitbreidende. Hy leefde nog een dag of twee; en, toen

ik 'er vervolgens na zag. had hy eene menigte Eieren gelegd, als kleine ronde paercltjes

,

waaruit vervolgens jonge Rupsjes kwamen, die overal rond kroopen, maar van hongei- moe-

ften fterven.
De Vertaaler.

• Deze Eieren, op Tab. XXIII. afgebeeld, zyn by die gelegenheid §. 2. nog volkomener be-

itliiecven.
Kleemann.
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by toenccmenden wasdom, en de veelmaalige vervelling dezer Rupfe, voor Tab.XV

haare verandering gebeurt, weete ik nicc te zeggen,- fchoon ik, om zulks te ^^j-
^"

weeten, vecie moeite aangewend, en ten dien einde alle mogelyke hulp ontvan-
^^^'

gen hebbe. Vermits ik nu ook op nieuws het ongeluk gehad hebbe , dat my
iwee Poppen van deze foorc van Rupfen, die ik in 't jaar 1756 ontving, en daar

ik, in de Lente van 'c volgende jaar 1757, de Vlinders hoopte te zien uitkomen,

bedorven zyn; zo fchynt het my genoegzaam onmogelyk, dat diergelyke Poppen
eenc zo verre reize, als van IVenen tot Neurenberg^ konnen doorftaan. Doch
of de verlch gelegde Eieren van dezen fchoonen Vlinder eene diergelyke reize

beter konnen uitlban , moet eerll nog onderzocht worden. En zie daar ! terwyl

ik dit ichryve, den 24il^en Wlai^ ontvang ik, door myn pryswaardigen Begunfti-

ger, een gantfch broedzel van zodanige verfch gelegde Eieren. Dezelven waren
den 17 Jen i?/iz; van een bevrucht Wyfje gelegd; en gemerkt deze Rupsjes bin-

nen 20 dagen moeten uitkomen , zal ik veelligt het zonderling vergenoegen heb-

ben , van 'er vervolgens meerder van te konnen melden.

Si.^^di&.!i*^^Ék-^^^'^^^^ÉkÊk^T^^^^^^^-^^^$*^^ ^^jfe,^ aftaste

Befchryving van drieërleie foorten van Vlinders , behoorende

tot even zo veele Clajfen.

s. ï.

X_y e groote gunft en toegenegenheid van vcrfctieiden aanzienlyke Perfoo- Tab.

fien van hooge geboorte, met opzicht tot myn Werk, hebben my in ftaar ge- ^VlII.

fteld, om den Liefhebberen der Infeéten thans twee zeldzaame Vlinders in hunne

natuurlyke geftalte en koleuren te vertoonen; welken my, zo Jang ik met het

onderzoek der Infcften bezig ben gcweeft, nog nooit onder 't oog gekomen zyn.

De Heer D. Wagner, Hofraad en Lyf-Ai-ts van zyne Vorlll. Doorl. den
Regeerendcn Markgraaf van Bayreutb^ heeft my dezelven, met het volgende

Bericht, toegezonden. „Ik hebbe beide deze Nachtvogels genoegzaam jaarlyki

„in de Maand ^«/y, in onze Landflreek, gevonden; doch van hunne Rupfen
„noch Voedzel iets konnen ontdekken; en ze ook zelden, zonder fchade van

„ koleur of vederftof, magtig konnen worden. De groene zit altoos in de

„bofchagien onder de groene bladeren, en valt dus zelden in 't oog; terwyl de
„andere n-.cellal des nachts, by een open Venlter en brandend Licht, uit de bos-

„fchen gelokt, en bygevolg naauwlyks zonder kwctzing gevangen wordt. Ver-

„mits nu evenwel de Heer Markgraaf, onze Doorl. Vorfl zelf beide de Nacht-

„ vlinders, genoegzaam zonder kwetzing, gevangen heeft, zo gaf Hooglldezelve

„my laft, om ze aan UEd. ter afbeeldinge, en tor een gefchenk van zyncnt-

j, wcge, te zenden ; op dat ze ook in uv/e afbeelding en befchryving der Infec-

„ten s;ep!aaült mogten worden.

l^'tie Deel \f:e Stuk O §.2. Hoe
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Tab. Hoe minder ik nu in ftaat zy , myne behoorlyke dankbetuiging voor dit Ge-
XVIII. fchenk, naar den eifch , afteleggen , zo veel ce meer zal ik my bevlytigen , om 'er

myn Hoogvorftl, Begunftiger , en den verderen Liefhebberen, eene naauvvkeu.

rige afbeelding en bcfcliryving van onder 'c oog te brengen. Ik zal dan voor

eerft laaten volgen

Den Nachtvlinder met oranjegeele en zivartgetckende Ondervleu-

gelen ; behoorende tot de tweede Clajfe der Nachtvlinders *.

Vermits de pracht en fchoonheid van dezen Vlinder befl: gezien kan worden,

wanneer hy de vier vleugels uitgebreid heeft, zo hebbe ik denzelven, in de

Fi£. I. i<1:e Fig. onzer XVIII. Tab. in eene vliegende geftalte afgebeeld. De beide

bovenvleugels, en zo ook het vooriyf, hebben meerendeels, inzonderheid aan

den buitenrand en by de inleding, flechts eene afchgraauwe grondvervve. Maar
hierbenevens zyn ze met zo veelerleie byzonder fraaie witte, donkerbruine en

zwarte onregelmaatigc vlakken, geflingerde , fcherpe winkelhaaken en liniën

vercierd, dat het my genoegzaam onmogelyk voorkorae, om 'er eene duidelyke

befchryving van te doen. Even daarom hebbe ik des te meer getracht, de

Natuur zelve, door myne naauwkeurige afbeelding , te doen fpreeken; dit heeft

my ten uiterlle oplettend doen zyn, om zelfs het geringde (Ireepje en het kleinfte

pimtje op het zorgvuldigfte aan te toonen. Ik meene derhalve te konnen be-

weeren, dat deze myne afbeelding, fchoon ze ook andere Vlinders van deze

foort, ten aanzien der bovenvleugclen, niet volkomen mogte evenaaren, noch-

tans aan het origineel , dat ik gevolgd hebbe , volmaakt gelyk zy.

§• 3-

De beide ondervleugels hebben eene hoog oranjegeele grondvcrwe ; waarin

verfcheiden koolzwarte dwarsvlakken, van vcrichillende gedaanteen vorm, met

zaagswyze omtrekken , als zo veele ongelyke breede ftreepen , gezien worden

,

die den oranjegeelen grond des te meer verhoogen. Het achterlyf van dierge-

ly.

• In Liiin. Syli. nat. edit. IKll. pag. 842. fp. 122. Phal. No&. fiaat Paranympbe , de Juf-
frouw Bruid. By de Liefhebbers is hy onder den Naam van Fortificatie of Feftingwerk be-

kend. De Rups, waaruit hy voortkomt, wordt, nog geheel klein, laat in den Herfft, en,

na dat 2.y overwinterd heeft, in Mat en Juny volwaflen, op de Eiken -en Pruimenboomen
gevonden. Zy gelykt, (uitgenomen de grootteen de iets hooge Rugpen) veel na de grootte,

ranke, aardverwige Pinne-Rups, op den Witten Doorn, die de Heer Röfeh in het ifte Deel

der Nachtvlinders 2de Clafiè, Tab. XV. afgebeeld heeft. Zy verandert binnen een fpinzel

,

dat zy om zich maakt , in eene Popj en komt dan, na 5 a 7 wecken, in de gedaante van den
fraaien Vlinder, Fig. I. en 2. ten voorfchyn.

Millchien ben ik nog in ftaat, om eene afbeelding van haate Rups en Pop in myne Byvocg-
zeleu mede te dcelen.

K L E E M A N N.
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lyke Nachtvlinders heeft doorgaarts eencrlcie koleur mee de ondervleugelen , zo Tab.

dat het, als dezelven helder of donker rood, of wel, gelyk by dezen, oranje- ^VIII.

geel. zyn , eveneens van koleur bevonden worde. Dan by dezen is 't gantfch

anders geileld; de koleur van 't achcerlyf is hier roodachtig graauw, en komt
gevolglyk noch met de onder- noch met de bovenvleugelen overeen. Het voor-

lyf of borllftuk, benevens de kop, is wyders even zo afchgraauw, als de grond-

verwe der bovenvleugdèn ; waarby echter nog aan te merken (laat, dat de hals-

kraag eene blykbaare dubbelde zwarte bezooming heeft. Of nu deze Vlinder van

't Vrouwlyk of Manlyk geflacht zy , kan ik met geen zekerheid zeggen; hoewel
my het eerde verraoedelykft voorkome: want de Vlinder heeft, behalve de hair-

achtige Sprieten, ook nog een tamelyk dik onderlyf; dat echter eenigzins fpits

ten einde loopt," het welk aan andere Wyfjes- Vlinders gewoonlyk niet gevonden

wordt.

S- 4-

Wanneer deze Vlinder met geflooten vleugelen zit, die dan eene horizontaale

ligging hebben, en niet, gêlyk by veele anderen, nederwaarts hangen, zo heeft

hy de gedaante van onze 2-Ji; Fig. en in die geflalte hebbe ik dcnzelven ont- P*S- ^•

vangen. In dezen ftand ziet men ook vier van zyne zes pooten, dewelken
bruin en wit gevlakt zyn. Veelligt zal dit iemand doen vraagen , hoe 't my
mogelyk geweeft zy, de ondervleugels van dezen Vlinder af te beelden; daar ik

dezelven nog nooit te vooren gezien had, en de tegenwoordige my met geflooten

vleugelen ter hand gekomen was? Met de beantwoording dezer vraage zal ik de
éere hebben van aan te toonen, hoe men de vleugels van een gedroogden Vlin-

der, al was hy nog zo oud, niet alleen van elkander fcheiden, maar 'er ook
eene geftalte naar believen aan geeven konne. Ten dien einde moet men een

plankje hebben , 't welk iets langer en breeder is dan de Vlinder, en teffens zo
dik, dat men 'er een langkwerpig fleufje in maakcn konne; 't welk zo diepmoec
zyn, dat 'er het lyf van den Vlinder ter halverwege in liggen móge. Op dit plank-

je of bordje ileekt men dan den Vlinder met eene fpelde vaft, vervolgens keert

men het plankje met den Vlinder om, en ftclt het zelve over een potje met laauw
water. Men laat het dus een uur of vier liaan, om de vleugels en derzelver

inledingen, door den vvaaflèm van 't warm Water, zodanig te laaten losweeken,

dat men dezelven niet alleen bekwaamlyk uitbreiden, maar 'er ook de begeerde
geftalte en ligging aan geeven konne. Intudchen moet men wel zorg draagen

,

dat het Water niet te heet zy ; aangezien 't alsdan den Vlinder befchadigen zou.

Om nu voorts den Vlinder, of eigenlyk dcszelfs vleugels, na de uitbreiding, in

die gedaante, waarin men ze geplaatil heeft, te doen blyven, moet men ze al-

dus voorzichtig met fpelden op het plankje vaftlteeken. Men hecht aan deze

fpelden onder of boven , een klein Idonipje week Wafch , om ze door dat mid-

del op het planlcje vaft te drukken : doch dit Wafch moet niet aan de vleugels

raaken, om denz.lven niet te befchadigen. Een Vlinder dus behandeld is ra

twee of drie dagen opgedroogd, en behoudt dan voorts beftendig de begeerde

geftalte. O 2 §. 5. Nu
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Tas. Nu volgt de tweede dezer zeldzaame Vlinders. Deze is

XVIII.

Fig. 3. Een ongemeen fchoone Celadon-groene Vlinder, hehoorende tot

de derde ClaJJ'e der Nachtvlindps*.

De buitengewoone groote vleugels, en het dunne lyf, van dezen fchoone»

Celadon- Vlinder geeven te kennen, dat hy tot de derde ClafTe der Nacht-

vogels behoort, en gevolglyk uit eene zogenaamde Spanrups voortkomt; welke

ik ook door den tyd, zo wtl als de Rups van den voorften Vlinder^den Liefheb-

beren der Infeélen nog hoope onder 't oog te brengen.

§. 6.

In de derde Clafle der Nachtvlinders van 't Eerde Deel , hebbe ik airede zo-

danig een groenen Vlinder, in zyne gantfche verandering, befchreeven, en op

Tab. XII. Fig. 3.t in afbeelding vertoond; doch dat dezelve, gelyk ook die

van Tab. XIII. Fig. 4. § welke insgelyks groen is, van den tegenwoordigen

gantfch onderfcheiden , en eene andere of kleinere foort zy , zal een iegelyk , ook

zonder myne waarfchouwing , ligtlyk ontdekken; des hy dezen, met my, voor

eene der grootlle foorten van die Clafle zal houden. Midlerwyl is hy, onder

deze drie groenen , niet alleen de grootfte , maar zyne fchoone Celadon -groene

koleur, waarmede zo wel zyn voorlyf, als ook de vier vleugels op de boven-

vlakte pronken, maakt hem cefTens tot derzelver fchoonfte foort. Het lange en

fmalle achterlyf vertoont zich meer wit, dan groen; en zyne beide eenigzins

dikke en fpits toeloopende Sprieten zyn geel; doch de oogcn donkerbruin. In

den fchoonen groenen grond der vier vleugelen vertoonen zich wyders, behalve

eene overdwars midden doorloopende witte en fmalle kronkel -linie, geene an-

dere cieraaden; alleenlyk zyn de vleugels aan den buitenrand nog met eene

fraal-

* In Linn. Sy/!. Nat- p. 8Ö4. fp. 225. Phal. Ceom. heeft hy den Naam van Papilionaiia Ma-
jor-, de Gi-oote Dagling, bekomen. Eenige Liefhebbers noemen hem den Grooten Meer'
Crunling.

K L E E M A N K.

f Deze Spanmeeter - Vlinder wordt van ecnigc Liefhebbers de Stoitte Grunling genaamd.

Kleemank.

§ Deze kleine Spanmeeter -Vlinder, heet in Linn. Syfi. Nat. p. 865. /}>. 230, Vtridata, {bet

groene Lindje;} in Fabricii 5. E. p- 620. No. ^. Phal. Geom. Fernaria , {bet voorjaan

Fogelfje:) in MuUers Fauna Friedrickidal , p. Si, No. 454. Strigata ; doch by eenige Lic^

hebbere de K/eens /Vi.'te gebandeerde Grunling.

, K I. E f M A N H.
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fmalle bleekgeele bezoomi'ig voorzien. Gelyk nu deze weinige cieraaden van Tab.

on/:en Vlinder niet onaangenaam vaorl.omen, zo zal hy ook eener Verzaraelinge XVIII.

vaa Vlinders tot goen gering cieraad dienen.

De kleine Paerlemoer-Vlinder zonder Paerlemoer

;

uit het koolzwarte Doornrupsje ^ met eene rei witte punten
ter wederzyde , voortkomende , en tot de eerjle Cla^e der

Dagvlinders hehoorende *.

S. 7.

Wanneer ik hier voorens in dit IVJe Deel op Tah. XIII. het tot de eerfte

Claflè der Dagvlinders behoorende koolzwarte Doornrupsje , benevens zyne Pop,
in de 4^e en 5 '^ tig. in afbeelding vertoond, en vervolgens befchreeven hebbe,
maakte ik in §. 8. bekend, dat de daaruit^^ekomen Vlinder my oncvloogen was.

Dan dewyl ik denzelven naderhand weder uit zyne Rups geteeld hebbe, zo zal

ik thans de overige ruimte dezer XVIll^c Tab. met deszelfs afbeelding vullen,

en die nu befchryven.

§. 8.

Men ziet dit Vlindertje in de êf^^ Fig. in eene vliegende gedalte; en als men 't Fig.

met aandacht befchouwt, zal men bemerken, dat het van den Vlinder, op de
XlIIde Tah. Fig. 6. afgebeeld , meer onderfcheiden zy , dan ik in dien tyd
meende; toen ik zeide, dat dezelve my ontvloogen was, en ik 'er derhalve wei-
nig van wift te zeggen. De grondverwe der vier vleugelen toch is by den tegen-
woordigen, over 't algemeen , niet zo fchoon oranjegeel, als aan den anderen;
vallende meer in 't bruinachtige. Wydcrs zyn deze vleugels met meer te zamen-
hangende, vierkante, zwarte vlakken bcftrooid, en met grover aderen van de-
zelfde koleur doorcoogen , en in den ondervleugel is , omtrent den buitenrand

,

een dwarsftreep van eene rei heldere ringen, met zwarte punten, te zien. Voor 't

overige komt hy, zo wel aangaande de witte uitgefchulpte bezooming zyner
vleugelen , als ook de grootte van zyn lyf en de andere deelen , met den voor-
fchreeven volkomen overeen. Gemerkt nu ook de ondervlakte zyner vleu"-elen,

ten aanzien der koleuren , vlakken en punten, aan die van den anderen volko-
men gelyk is, zo hebbe ik het overbodig geoordeeld, hem hier op nieuws in

die geftalte te vertoonen. O 3
De

f Deze is eene bvfoort T»n <3e Cinxia ; by de Liefhebbers bekend onder den Naam v«a
fikfsllw.

K I. E E U A 24 ]f

.
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De ivitachtig-graauiue en bruin gevlakte Rups, die mei
vleefchachtige fpitzen en zuratten verderd is\ zich voedt

met Eikenloof; en in een byzonder fcboonen Vlinder ver'

andert: beboorende tot de tweede Clajje der Nacht-
vlinders *.

§. I.

Tab. f Jyaldien men, uit liefhebbery voor 't nagaan der Infe(5l:en , zyne Verza-

XJX maling dikwyls overgezien , of myne Werken menigmaal doorbladerd , en dus

eene gegronde kennis van de Schepzelen, daar in onder 't ooggebragt, ver-

kreegen heeft, zou men, by den eerden opflag , op het zien des Vlinders, öp
Fig. i. onze XlXd- Tab. afgebeeld, en dien ik uit de aldaar geziene Rups van Fig. l.

voortgeteeld hebbc, lig: konnen denken, dat ik, om myn Werk des te grooter

te maaken, eenerleie foort van Rupfen tweemaal plaatfte; en flechts eene andere

geflalte aan dezelve gave. De Vlinder althans, in 't Eerlle Deel van deze Hi-

ftorie der Iiifcften, in de tweede Claflè der Nachtvlinders, befchreeven, en op

Tab. XV. afgebeeld, fchynt, op de eerRe befchouvving, in de meefte ftukken

met den tegenwoordigen overeen te komen, en vooral niet meer dan eene Va-

riëteit te zyn. Maar de valte regel , dat ieder foort van Infedten eene of twree

by foorten heeft, gaat ook hier door; en ik kenne wyders nog een flag van Vlin-

ders, die op de boven -en ondervleugclen even diergeiyke vlakken en cieraaden

hebben, als de tegenwoordige; maar die Vlinder is wel de helft grooter, en de

vlakken in de ondorvleugelen zyn, in plaats van carmynrood, violetblaauw; wcs-

halven ik dien voor eene byzondere foort houde, fchoon deszelfs Rups my nog

onbekend zy. Dan wat den tegenwoordigen Vlinder betreft, hiervan kenne ik

de Rups niet alleen, maar ik hebbe haar ook de Rupfcnhuid zien afleggen, en

in eene Pop veranderen. Zo nu iemand de moeite ncemen wil , van deze Rups
te vcrgelyken met die gene, uit welke de Vlinder, in 't Eerfte Deel befchreeven

en bovenaangehaald , voortkomt, dan zal hy zonneklaar ontdekken, dat z^,

niet flechts, ten aanzien der grootte en koleuren, maar ook in maakzel, van de-

zelve zeer verfcheiden is. Hierby komt nog, dat de tegenwoordige zich voedt

met Eikenloof; waartegen de andere alleen Heggedoornbladeren gebruikt; zo

dat ze , buiten twyifel , voor tweeërleie foorten te houden zyn f.

i. 1. Drt

• In den Heer Linn. Syfl. Nat. edit. XII. Phal. Nolï. pag. S41. fp. 118. heeft deze fchoone

Nachtvlinder den Naam van Sponja, de Bruid i doch eenige Liefhebbers hebben haar dien van

het fFee$ - Kind toegevoegd.
K L E E M A N N.

•* Dat de Nachtvlinder, door den Heer Röfel in het :11e Deel, viin de 2de Claflc der Nachtvlin-

dcfs.
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§. 2.

Dit vooraf gezegd hebbende , keere ik my naar do Rups , op onze XIX^1<^ Tab. Tab.

in de ifte ftg. afgebeeld; welker bezicdng, ik mede aan de goedheid van den ^^•^•

meer-

ders, Tai. XV. afgebeeld, met dezen, hier op Tab. XIX. ftaanJe, niet eeuerlei , of van

zulk eeiie foort z.y , die *er,alleenl)'k door een toevallig onderfcheid . iets van verfchilt, kan ik

insgelyks uit eigen ondervinding bekrachtigen. Daarenboven kan ik ook volkomen verzeke-

ren , dat de eerrtgemelde Vlinder , benevens haare Rups , die zich met de Witduornenbladcn

voedt, niet alleen veel raarder en zeidzaamer is, dan de hier op Tab. XIX. afgebeelde foort;

maar ook , dat ze nooit op de Eiken boomen . met welker bkJen deze hier afgebeelde foort

van Ruplcn zich geneert, te vinden zy. Buiten dat, overtreft ook de Rups van de voorgaan-

de foort, behalve dat zy geheel anders en niet zo duidclyk getekend is, de teger.wooidige

merkelyk in grootte; en de N:ichtvlinder , waarin de voorgaande verandert, is insgelyks veel

grooter dan deze; ook is de koieur van de bovenvleugelen veel helderer en rtitcr alcligraauw ;

dat hier insgelyks plaats heeft, ten opzichte van de roode koieur der beide ondervleugelen

;

die mede helderer dan by dezen , of recht hoog en helder kaïmynrood z) n.

De in het ifte Deel afgebeelde wordt in de XII. edit. van Liiui. Syji. Nat. Pbal. Nü&.

fag. 841. fp. lip. iNclNupta, (liejfi/fer) genoemd; maar eenige Liefhebberen, endeHeer
van Rottetiiburg, in zyne Aanmerkingen over de Hoefnagelfcbe Smetterlinge Tabellen, (zie

Walcbs Natuuiforfcber IX. (tuk pag. lli ) houden hem voor den Phal. Pacta , van Z/>;».

Nat. Syft. pag. B4.1. Jp. 120. Ik zoude ook wel overhellen , om 'er hem insgelyks voor te

houden, als maar het daar by opgegeeven Character, Abdomine fupra rubro, beter op hem
parte. Het Origineel, dat ik van dezen zeldzaamen Vlinder be2.it, is 'er altans niet mede
voorzien: het zou konnen zyn, dat zulks alleen aan het Mannelyk geflacht, waartoe myn
Vlinder niet fchynt te behooren , eigen is. Doch het naaftc komt my voor te denken , dat de
Nupta van Linn. eigenlyk een geheel andere Vlinder zy , dan die, welke in 't ifre Deel van
Röjel voorkomt; en wel de gemeenftc, grootc, en derde foort van diergelyke Nachtvlinders,
welken met roode en dubbelde zwarte plekken getekende ondervleugelen voorzien zyn. Deze
Nupta, van de derde foort, heeft de konftige Hetr Sepp, in zyuonvergelyklyk Weik van de
Nederlandfche Infeüen, in het tweede gezin van de Nachtvlinders Tab. VII. zeer fchoon en
naauwkeurig afgebeeld. Ook zal ik hem , dewyl ik hem nu in deze Landftreek in-igelyks ge-
vonden heb, zo als hy zich hier vertoont, met de Rups, in myne Byvoegzelen nog voorltel-

len Ik hebbe deze derde op de Wilgen -en Espenboomen leevende foort, tot hier toe, nog
even zo min op de Witdoornen en Eikenboomen, als die, in 't ilie Deel, van de Witdoornen
leevende foort, en deze hier op Tab. XIX. afgebeelde op Eikenboomen leevende foort op de
Wilgen -en Espenboomen gevonden. In Cramers Verzameling van Üitlandfche Kapellen, is,

op de XXXIII. /i/. by Lett. B. en C. eene Üitlandfche foort uit Jamaica, van dieigelyken
Nachtvlinder, onder den Naam lUa, afgebeeld; welke met dien van den Heer Sepp, tot ds
Europifche foort behoorende, eene groote ovcreenkomll heeft. Miflchien dooie ik niet, wan-
neer ik vaftllelle, dat die in Jamaica van even dezelfde foort is, met onze Europifche Nupta

;

en dat het onderfcheid tuflchen die beiden alleenlyk voortkomt, uit de verfchcidenheid van
het Klimaat. Buiten deze drie zo wel aan elkander gelykende Europifche Nachtvlinders, zyn
jny nog 3 a 4 andere diergelyke by- of neven - foortcn bekend; welken, als men de grond-
verwe van de ondervleugelen uitzondert, zeer veel oveieenkumif met deze drie foorteti heb-
ben. De eerfte foort heeft oranjegeele ondervlcugelen , met zwarte plekken, en i<; op de voor-
gaande Tab. XVIII. in dit IVde Deel afgebeeld te zien. Deze foort wordt, behalven met den
toegevoegden Naam vau den Heer Linn. Paranywpba , van de Liefhebbers ook de Brud-
Jufferen het Cee/e Oidetisiand genazmd. De tweede foort gelykt deze, ten aanz.ien van de
ondervleugelen volkomen, doch de bovenvleugelen zyn veel donkercr; en de Vlinder is voor 't

overige ook veel kleiner. De derde en grootlte foort van allen hecfr Rö/cl verder, agter aan
in dit IVde Deel, op Tab. XXVIII. Fig. l. afgebeeld. Zy heeft zwarte ondervlcugelen, en iu

.
deielven een blaauwathtigen boogswyzcn ftreep. Dezelve wordt door den Heer Linn. in Sy^f!.

Nat.
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Ta-!. mcergemelden Meer K ü r n e r in Frankfort te danken hebbe; als welke my
XIX. dezelve, den 4. Jwwj' 1756. reets vol vvafTcn , met haar benoodlgd en eigenlyk

voedzel, heeft toegezonden. Dat ze toen reets volkomen vol wallen was, bleek

my ten klaarlle, doordien ze zich den volgenden dag na haare aankomit al begon,

in te fpinncn. Haare lengte beliep flechts twee duimen,- van geftalte en koleureti

was zy aldus. Haar kop is, gelyk die der Rupfe, waaruit de voornoemde Vlin-

der van 't Eerfle Deel gebooren wordt, van boven hartvormig verdeeld, en van

vooren geheel plat. In deze platte vlakte, die, gelyk de gantfche kop, blaauw-

achtig-graauw is, ziet men een paar zwarte punten; aan den rand wordt ze door

een draad - dunnen zoom omringd ; en de bek is met zyne beide vreetfpitzen van 's

gelyken zwart. De grondverwe van 't iyf dezer Rupfe valt niet gemaklyk te be-

paaien; gemerkt dezelve uit evenveel geelachtig- witte, graauwe en bruine by-

zondere vlakken beftaat. Wanneer wy echter, om cene keuze re doen, de

heldere vlai;ken voor de grondverwe neemen, en de Rups op die wyze be-

fchouwen , dan hebben wy eerll in opmerking te neemen , hoe zich op alle de

rin"-en, de twee eerden achter den kop uitgezonderd, loutere donkerbruine,

byzonder aartig uitgctande en ingckorven dwarsvlaklvcn vertoonen; welken niet

zo duidclyk te'befchryven, als in de i'lü Fig. zelve na te gaan zyn. Op ieder

ring ziet men flechts één dezer vlakken ; die echter elkander in gedaante tamelyk

evenaaren ; waartegen de twee eerfle ringen , in plaats van die vla.kken , van bo-

ven met twee bruine (Ireepen, in de lengte, getekend zyn. Gelykerwyze nu

op deze beide ringen de vlakken ontbreeken, zo hebben ze ook geene zodanige

vleefchi'^e fpitzen en wratten, a!s men, in verfchillende gedaante en grootte, op

de overf'^e rinc^en ziet. Van dezen zyn de voorflen de kleinllen, en de anderen

worden allengskens grooter,- zo dat de achterllen en laatftpn de grootllen konnen

o-enoemd worden. De zes voorite klaüuwpootcn , ( om vwo. de overige heldere

en donkere punt?n op het Iyf niet te fpreel<en,; zyn geel, en met zwarte

vlakies befprenkeld; tervi^yl de acht flompe buikpooten, benevens de tamelyk

lang achter uit fteekende Nafchuivers, eene graauwe koleur hebbend Wanneer
wy

Nat. Phal. No&. p^^- 843- //> I25' Fraxiiti; doch yan de Liefhebberen het Blaauwe Or-

dembavd geheeten. Van deze laatfie, en dan nog van ecne vierde loort , mitsgaders van der-

7.eker Rupfen. 7.al ik, 7.0 my God liet Lecven en Ccioadheid geeft, in myne Byvoegzelen

ecne Afbeeldin» mede deelec; en daar by nader trachten te bepaalen ,
hoe deze verfchillende

Kschtvlioders.'die 20 veel overeenkomll van gedaante met elkander hebben, zich beft laatcn

ondcrfc heiden. ,.K L E E M A N N.

* Hoc wel ik geenzins twyffele, of de Heer Röfel zal zyne afbeelding van deze Rups, volgeni

lyne bekende bekwaamheid, op het naauwkeuriglle afgebeeld hebben, taai ecne volwaflcn en

dei veranderinge leer naby zynde Rups, zo moete ik hier even>vel crinneren, d.it onder alle

die genen, welken ik gevonden hebbe, 'er geen één is. die aan Röfeh afbeelding volkon-eo

eelvkt Ik hebbe dezefven veel al in grootte, in vlakken, gedaante en tekening
,
zo mcrkclyi;

pnderfcheiden daar van r.evonden , dat ik het voor noodzaakclyk houden, dezelven nog eens

aftemaalen Dierhalvcn'ben ik van zin^. eene volkomen lekcre aft.eelfli_Dg van deïe fopn van

Rupfen ia mync Byvoegielen te pliatzen.
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wy nu deze Rups met de gemelde, die zich, als in'tEerfte Deel gezegd is, Tas,

met de Heggedoornbladeren geneert, vergeiyken, zo zullen wy terllond een ^^^•

tamelyk onderfcheid tufïchen die beiden befpeuren. Ook is de tegenwoordige,

buiten dat, veel gezwinder in 't kruipen; waarby zy veelerleie beweegingen maakt, ^'N^

gelyk eene Spanrups; en als men haar aanraakt, fpartelt zy op allerhande wyzen,
gelyk een Vifch, die uit het Water getoogen op het Land geworpen wordt, als

wilde z)' haaren vyand daarmede afweeren.

§• 3. -'K

Even als 'er nu tufïchen deze beide Rupfen een merkelyk onderfcheid waar te -^.^lJ^'
^leemen is, zo zyn ook haare Poppen elkander niet gelyk. Ik had zeer wel ge-

daan met deze Rups, zodra ik dezelve ontvangen had , ten eerden aftemaalen

;

want, terwyl ik 'er mede bezig, en naauwlyks vaardig was, begon zy zich al in

te Ipinnen, en de bladeren van haar voedzel om zich heen te werken. Myne
afbeelding voltrokken hebbende, bragt ik ze daarom weder in 't verblyf, waarin

ze, naar myn oogmerk, veranderen zou ; en aldaar bekleedde zy zich met een
wit doorzichtig en niet digt weefzel , het welk zy binnen 24 uuren volbragt had.

In deze gedaante behield zy nog wel driemaal 24 uuren haare Rupfen gellalte;

doch, na de afftrooping van haare Rupfenhuid verfcheen zy in de gedaante dier

Poppe, welke in onze a^ie Fig. te zien is; en die haare blaauwachtige koleur ^«'.g'. 2.

eerft na 12 uuren verkreeg. Ten aanzien der koleure komt ze vry wel overeen
met de meermaals aangehaalde Pop, behalve dat de ringen van haar achterlyf

veel dunner zyn, en naar 't einde fpits toeloopen. Bovendien is zy aan het

laatfte en klcinfte lid met twee kleine zwarte gaffelfpitzen voorzien*, welken aan
de andere Pop niet befpeurd worden. Ook is ze niet, gelyk die, met een
blaauwachtig, maar met een meer graauwachtig (lof bellrooid ; het welk de oor-
zaak is, dat ze, wegens haare roodbruine grondverwe, meer violet dan blaauw,
of gelyk eene tydige Pruim , van koleur is. Voorts ziet men, ter plaatze, daar
de oogen van den verborgen Vlinder zitten , een paar vlakken , welken iets don-
kerer zj'n dan de grondverwe. Wanneer men deze Pop , in haare gezonde ge-
fteltenis, aanraakt, dan flaat ze met haar achterlyf dermaate heen en weder, dat

ze, door haare zeer fchielyk herhaalde beweegingen en fprongen, den genen,
die 'er niet op verdacht is, doe fchrikken.

$ 4'

Na verloop van 18 dagen, en wel op den 28 Juny, kwam de prachtige Vlin-

der, dien wy in de 3^12 Fig. met uitgebreide vleugelen zien, uit deze Pop te Fig. 3.

IFie Deel. ijïe Stuk. P voor-

• Deze twee fpitzen ftaan, eigenlyk geiegd, lo nauw aan elkander » dat men ze niet wel gaf-
felfpitzen konne noemen : ook hebben zy uog ecnige diergelyke kleine Spitzen, of wel Haak-
jes daar nevens itaan.

K L E E M A N N.
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Tas. voorfchyn ; en vertoonde zich eerfl: na een half iiur in zyne volkomen fchoonheid.
XIX. i3y de ontdekking van denzelvcn, vielen myne gedachten terftond op den Vlinder,

in 'c Eerfce Deel , in de tweede ClafTe der Nachtvlinders , op Tab. XV, af^jö-

beeld; alzo deze ray even dezelfde fchecn te zyn; maar, toen ik ze beide tegen

elkander vergeleek, bevond ik, even als aan de Rups en Pop, ook hier een

merkeiyk onderfcheid , beilaande in 't volgende. De breede uitgefchulpte rand

der hoog carmynroode ondervleugelen , met zwarte vlakjes, is hier zo wit nier,

als aan den anderen; maar nog met eene afgebroken kronkel- linie doortoogen:

ook is 'er duidelyk een diergelyk onderfcheid in den rand der bovenvleugelen te

zien. Deze bovenvleugels toch , welken hier donkerer zyn , hebben ook andere

flangswyze liniën en vlakken, van deels geele, deels witte, deels graauwe, deels

zwarte en bruine koleuren , die verfcheiden trekken , figuuren en cieraaden for-

meeren; welker befcliryving my genoegzaam onmogelyk roefchynt. Voor 't

overige zyn deze Vlinders elkander byna gelyk; behalve dat, zo wel het voor-

als achterlyf, 't welk hier eenigzins in 'c roodachtige en heldergraauwe Ipeelt,

geen zodanige van vederftof te zamen gefielde opgeworpen hoogtens heeft, gelyk

aan den anderen Vlinder van deze foort altoos befpeurd worden. De Sprieten zyn

tamelyk lang en hairvormig*; en, wanneer de Vlinder met geflooten vleugelen zit,

^•'ö- 4- gelyk hier in de 4<^e Pig, gezien wordt, dan heeft hy eene geheel andere ge-

daante , dan de bovengenoemde. Daarbenevens is 'er ook eene van de tegen-

woordige foort, by welke de boven -en ondervleugels deels donkerer, deels

helderer zyn ; waar van de hier vertoonde 4de Fig. tot een bewys kan dienen.

Deze Vlinder is zeer fnel in 't vliegen; en deszelfs vlucht gefchiedt meer heen en

weder, dan recht uit. Hy wordt, om zyne fchoonheid van de Liefhebbers der

Infeften vlytig opgezocht,* en, zo als men my nog kortlyk verzekerd heeft,

betaalt men, voor zodanig een volmaakten en ongefchonden Vlinder, wei een

Dukaat t; doch ik zou 'er nooit zo veel voor willen geeven.

De gladde fchoon geelachtig- groene Rups, aazende op den

fFilgehoom , benevens haare Verandering : behoorendc tot

de tixjeede Clafje der Nachtvogels.

Tab. XX f_/ e Vlinder uit de tegenwoordige Rups voortkomende, dien ik altoos om
zy-

• D«e Sprieten weet hy , als hy ruftende iit • agtcrwaards niar het igtcrlyf te leggen , en on-
der de Vleugels te verbergen.

K L E E M A N N,

+ Hoewel deie thooae Nachtvlinder, in veele jaaren, 10 wel by ons» als in andere ftreeken

van
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zyne fraaiheid, met genoegen befchouwd hebbe, is my rcecs voorlang bekend Tab.XX
gewei. (t,* maar de Rups, integendeel, is my tot in 'c vcorige jaar onbekend ge-

blcc-ven. Dan, devvyi 'er ecne grooce menigte van groene R-jpfcn is, welken
niet zo zij,tbaar or.derlcheiden getekend zyn, dat men ze in den cerfien opilag

zoude konnen onderftheiden, kan liet zeer wel weezen, dat ik ze reets dijvwyls

gevonden, maar voor eene my bekende (oort gehouden, en bygevolg de afbeel-

ding onnoodig geoordeeld hebbe. Eindclyk echter, berichcte my de Heer KöR-
NLR uit trankfort, dat hy my drie zodanige Rupfen, van onderfcheiden grootte

en ouderdom, toezond; waaruit de op onze Tab. XX. afgebeelde Vlinder, met
de witte dwaisliniën en punten op zyne bovenvleugelen , voortkwam; en dat

deze ibort van Rupfen doorgaans, in de Maand Auguftus ^ op de Wilgen te

vinden is. Ik ontving deze drie Rupfen op den iSdt^» der evengenoemde Maand
dts jaars 1756. Doch ééne derzelven, die waarfchynlyk de-grootfie geweefl: is,

had zich clrede op de reize ingefponnen; en was in eene Pop veranderd. De
kleinite n^oet onderwege fchade geleeden hebben; doordien ze voor deaankomll:

reets geilorven was. Maar de derde was nog in haare Rupfengeftalte en volko-

men gezond. Ze nuttigde des het voeder, dat ik haar gaf, grcetig; en nam
dagclyks toe in grootte, tot dat ze eindelyk de i^^ Fig. onzer Tab. XX. vol-^f'^- i-

komen evenaarde ; zynde in lengte niet boven anderhalven duim. Dat echter

ook zommigen dezer Rupfen grooter worden, befloot ik uit de Pop, waarin de
eerflgemelde reeds veranderd was; alzo deze merkelyk grooter ware, dan die

gene , welke ik uit de leevende Rups verkreegen had. Doch , op dat het ande-

ren Liefhebberen der Intecten niet zo als my gebeuren moge, en zy deeze Rups
naauwkeuriger leeren kennen, zal ik dezelve thans, met alle haare kentekens,

omftandig befchryven.

Haare grondvcrwe is over 't algemeen fchoon geel - dof- groen ,* en in de ver-

diepre inkerving van alle de leden of ringen is ze , met fmalle geele reepjes of
zoomtjes, vercierd. Over 't midden van den rug, en zo óok aan beide de zyden,
loopt 'er, van den kop af tot aan het achtereinde, door alle de ringen heen, een
donkerer ftreep , dan de grondvcrwe ; en de zydeflreepen Ichynen verdubbeld te

weezen ; nademaal zy van boven met eene heldere draadlinie gepaard gaan. De
luchtgaten, ter wederzyde (laande, gelyken zo veele bruine punten. Tot deze
kentekens behooren ook nog, als iets byzonders, vermits de overigen allen groe-

nen Rupien gemeen zyn; voor eerfl, een achter den kop ftaande zwarte dwars-

llreep; ten anderen twee zwarte boven in denzelven ftaande oogvormigc punten;

alsmede een daar tuffchen gezien wordende ftreep van gelyke koleur, die den
P a kop

van DuitfchlanJ > niet onder èe zeUzaamen getelJ moge worden, is het echter zeker, dat hy
in verfcheiden Landftreeken onder de zeldzaamften behoorti zelfs in zulke plaatzen, daar hy
anders redelyk gemeen , doch in eenige jaaren geheel niet te vinden is. Hy mag deihalven de
waardy van ccn Ducaat wel behouden.

K L E E il A N ^.
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Tab.XX kop ter helfte fchynt te verdeden. De pooren dezer Rupfe ftaan in de gewoone

orde, en ten gemeenen getale; hunne koleur is geelachtig.

§• 3-

Op den 20. Augujlus begon deze zich in te fpinr.en , en te omhullen met een

dun, wit en doorzichtig Spinzel; door 't welk ik haar, op den derden dag daar

na, als eene zwarte Pop zag fchemeren. Maar, dewyl ze, als reets gezegd is,

kleiner was dan die gene, welke zich onderwege ingefponnen had, zo befloot

Tig- 2. ik deze liever aftemaalen. Men ziet haar in de 21^' Fig. benevens haar, om ze

geheel te ontblooten, geopend Spinzel. Haare koleur is gantfch zwart, en zy

is, aan haar achterfte en kleinlte lid, met eene dikke ftaartfpits voorzien; waarin

nog eene andere zit, die dunner en korter is. Hier mede hangt zy altoos aan

haar Spinzel vall , het welk haar echter niet verhindert, van zich, zo ze anders

gezond zy , op de minde aauraaking, zeer ligt en fnel te konnen bevveegen.

S- 4-

Na een verloop van drie weeken, verkreeg ik, uit myne beide Poppen, den

Vlinder, dien ik met verlangen te gemoet gezien had*. Uit de eene Pop kwam
een Wyfjes-en uit de andere, kort daarna, een Mannetjes -Vlinder te voorfchyn.

Tig. 3. Het Mannetje is in de 3^^: pig. in eene zittende, en 't Wyfje in de 4de pig. in

«» 4- eene vliegende geftalte te zien. 'Er is tuflchen beiden geen ander merkelyk on-

derfcheid waarteneemen , dan dat het Mannetje iets breeder en vezeliger Sprieten,

mitsgaders een dunner achterlyf heeft. Dat ze wyders menigmaal of donkerer

of helderer van koleur zyn , behoort niet tot de kentekens des geflachts.

$. 5.

De bovenvleugels van dezen Vlinder geeven ons verfcheiden cieraadcn in op»

merking. Voor eerlt vallen ons de beide witte en eenigzins gedwongen liniën,

die overdwars door den vleugel loopen, en dezelven in drie velden verdeeicn,

terftond in 't oog. De langfte dezer liniën, welke door het breedfle deel des

vleugels gaat, is breeder dan de andere, ja genoegzaam als dubbeld; dewyl 'er

eene donkere in de midden doorgetoogen is. Behalve deze beide liniën, is ook

ieder vleugel met twee Iheeuwwitte punten voorzien , van welken het eene naby

het

• In Linn. Syft. Nat. XII. edit Ph. B. pag. 831. fp. 78. wordt hy Libatrix, de Snieper, de

Stormkuive 2,eaoe.tnêi; maar, volgens èa\i\ecr Mullers Fautig Fridrichsdal, pag. 42. «. 378.
is het eigenlyk de Modefla ; en dewyl hy van eenige Liefhebberen dikwyls in bewoonde Hui-

len gevangen wordt, zo hebben deien hem den naam van Huisvlinder gegeeven. Voor 't

overige is hy ook in deze Landftreek, hoewel niet overvloedig, en insgelyks in het Wurten-
bergfche , om tn aan Halle in Saxen > en andere Streekeu> in en buiten Duitichland, te vinden^

Klesmann.
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het voorlyf, by de inleding, en 'c ander in 't middelde veld, niet zo veel in 't Tab.XX
midden, ais wel naar den voorden rand des vleugels, aan de zyde des lyfs, gezien

worde. Wat de grondverwe dezer vleugelen belangt, dezelve is niet altoos

eenerlei. Ze vertoont zich ten deele fchoon oranjegeel, gelyk de kop en 'c

gantfche voorlyf; ten deele echter ook bruinrood; en, in 't middelde veld, al-

waar ze by 't Mannetje meer bruinrood dan by 't Wyfje oranjegeel is, ontdekt

men, behalve verfcheiden donkere en heldere punten, aan den voorden rand

een breeden graauwen dreep. De achterde rand dezer vleugelen is zo ingetand

,

dat 'er verfcheiden fcherpe fpitzen, van ongelyke lengte, aan gezien worden;
van welken de uiterde hoekfpiczen , benevens de middelden , de langden zyn.

Alhoewel nu dit veld der vleugelen roodbruin zy , zo is 't nochtans ook , door
een gedingerden en iets helderer dreep, verdeeld; welke dreep, omtrent het

uiterde einde, verdwynt in een anderen, welke iets breeder en graauw is; de

buitende uitgefchulpte rand heeft voorts eene donkere roodbruine bezooming.
De ondervleugels zyn bleek bruinrood, en met een breeden zoom voorzien;

omtrent welken de bruinroode grond in een zwart graauwen verandert. De beide

oogen van dezen Vlinder zyn wit. Het achterlyf is voorwaarts graauw; doch
naar achteren loopt het meer en meer in 't helder -roodbruine; en de Sprieten

zyn geelachtig.

Befcbryving van drieërkie byzondere Rupfen; behoorende tot

de tweede ClaJJe der Nachtvlinders , naamlyk:

I. De helderbruine , gladde Gras-Rups , met donkerbruine
fchubachtige divarsvlakken , en helden afgebroken fireepen

;

benevens haare verandering in een Vlinder*.

%' I.

/V 11e Rupfen , die zich in de bodchen , op druiken , laage boomen en Tab.

enkele vrydaande planten, onthouden, zyn zekerlyk ligter te ontdekken, dan^^^
die genen , welken haar voedzel alleen in het dikke gras der Weiden zoeken ; en,
verzadigd zynde , zich , uit vreeze van gevonden te worden , weder op den grond
verbergen : het welk grootlyks de oorzaak kan zyn , dat 'er ons nog veelen on-
bekend blyven. De Rups, die wy thans zullen befchouwen, is ééne derzelven.

P 3 Zy

De bcnaaming van dezen Vlinder ontbreekt in Linn. Syjl. Nat ; doch eenige Liffhebber»
noemen hem i'e Moi; ter oorzaakc van de b^iondere eigenfchappen , die Rijjel aa de Poppc»
heeft waargenomen.

Kl.'ïEJUANN.
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§. 2.

De hier afgebeelde foort van Rupfen is my te vooren nooit onder 't oog geko-

men; en dewyl deze, toen ze gevonden wierd, byna volwafien was; gemerkt

ze fleclits nog vyf dagen de fpicze Weegbrêe, die ik haar tot votdzel gaf, nuttig-

de; kan ik van iiaarc eerlle jeugd, en van de veranderingen geduurende dien

tyd, niets zeggen*.

S. 3'

Ten opzichte der geftalte, heeft deze Rups, boven andere foorten, hierin

iets byzonders: dat ze, de grootte uitgenomen, meer gelykt naar eene Made,
dan naar eene Rups: want haar lyf loopt, van 't midden naar vooren, hoe lan-

ger hoe dunner toe , en wordt naar achteren allengskens dikker. Zy kan zich

zeer lang, en wel tot derdehalven duim, uitrekken; maar ook weder Uerk te

zamen krimpen en verkorten; zo ze bygeval aangeraakt wordt, vormt zy de ge-

daante van eene Latynfche S, en blyfc een tyd lang, als onbeweegelyk, in die

geftalte liggen. Haar lyf is over 't algemeen glad, en zonder hairtjes; ook heeft

ze, tulTchen de ringen, geenc zo diepe inkervingen, als veele andere Rupfen;

en dus zouden die ringen naauwlyks kenbaar zyn, byaldien elk van dezelven niet

met eene byzondere dwarsviak getekend ware, welke iets donkerer dan de

grondverwe is. Deeze ziet 'er over 't gantfche lyf bleek of helderbruin uit, en

heeft een roodachtigen vveerfchyn. Dan met de donkerbruine dwarsviakken der

ringen, is het aldus gelegen: voorwaarts naar den kop zyn ze fcherp, doch eenig-

zins gedwongen, van den helderen grond afgezonderd, en naar achteren daar in

verdreeven; waartegen de beide achterften, zo wel van vooren als van achteren,

fcherp

* In het jaar 1769. den 12 July. ontving ik deie Rups insgelyks. bykans volwaflen, van eenen

Liefhebber, welke my berichtte, dat zy, in haaren jongen halfwaflèn toeftand , zeer na konit

aan de geel gebandeerde roodbruine Rups, welke in het Ille Deel van de Nachtvlinders ade

Clafle op Tab. Lil. Fig- :. en 2. voorgefteld is; dewyl zy dan even dergelyke hel - gcele

lindvormige ftrccpen heeft. Aan myne volwaflen Rups was de grondverwe donkerer , hooger

en bruinroodachtigi ook waren de heldere ftreepen en flippen niet z,o wit als die van de Rö-
fellche Afbeelding; veeleer vertoonden zy. daar ze op het helderfte waren , esn zeer fraai hel-

der geel. Ik voedde haar met fpitze Weeg^^rêe, Zuuring en de bladen van de Aalbeflèn. Den

I4den July verminderde de rchoonheid haarer tekeningi de koleur kreeg een aiorsfig aanzien j

en de tyd van haare verandering in eene Pop perfte haar overal een zweet uit, het v/elk haare

huid dermaate deed glinlleren , als of zy met een Oly - Vernis overtrokken v/are. Met
den aanvang der Lente in het volgende jaar, verkreeg ik uit deze Pop denzclfden Vlinder,

welke hier Fig. 3. op Tab. XXL afgebeeld is. Hy was alleen iets donkerer en bruingraauwer,

dan de hier afgebeelde.
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fcherp afgefnceden zyn. De Staartklep en de beide Nafchuivers zyn, gelyk ook Tab.

de kop, behalve de cieraaden, daarin te zien , kaneclbruin. De zydevlakken ^-^^•

van 't lyf worden , dooreen helder afzetzel of bezooaiing, duidelyk van de on-

dervlakce ondericheiden. Op dezelfde wyze is ook de bcvenviakte van de

zydevlakte , door een zichtbaarcn gebroken Ilreep , die helderer en witter

dan de grondverwe is , aan ieder zydc , afgezonderd. Deze Ilreep eindigt

altoos, aan den fclicrpen rand der donkerbruine vlakken van ieder ring,

geheel wit; en verliell zich integendeel, ter plaatze, alwaar gemelde donkere

dwarsvlakken in den helderen grond verdreeven zyn , weder zagtkens; derma;ue

,

dat men 'er niets meer van ontdekken zoude, ingevalle hy geene, uit de donkere

vlak voortkomende, tedere en verdwynende zwarte bezooming hadde. Even zo

loopt 'er, door de bovenvlakte van 't lyf, eene éér.koleurige heldere linie, welke
bezwaarlyk kenbaar zou zyn^ indien ze niet, op ieder ring, door een iets don-

kere, en van achter fpits toeloopende, winkelhoekige vlak heen liepe,- om dat

ze noch helderer, noch anders dan de grondverwe v?.n koleur is. \'oorts ziet

men nog in de donkere dwarsvlakken, nevens de rugge-of middeliinie, op de
zeven ringen, na de drie eerlten volgende, cwee kleine witte punten , en, op
den kleinen kaneelbruinen kop, twee zwarten. Aan of benevens dezen ontdekt

men nog, ter wederzyde, een teder wit ilrecpje, het welk door de kond nicc

duidelyk genoeg getoond kan worden. Wyders zyn de beide vrectfpitzen geheel

wit; doch de bovenlip van den bek heeft eene zwarte koleur. De Staartklep is

met drie witte ftreepjes doortoogen •, en de beide Nafchuivers aan den voorllcn

rand hebben een fcreepje van dezelfde koleur. De zes voorde en fpitze klaauw-

pooten zyn, zo wel als de acht ftompe buikpooten , helder geelachtig- bruin,

Hier benevens moete ik nog zeggen, dat deze Rups zich, hoe meer zy zich by
haaren langkzaamen gang uitftrekke , hoe langer hoe fmeediger of tengerer worde,
als uit de ifte i^jg. afceneemen is.

§• 4.

Wanneer ik myne Rups, op den 3. July, volgens gewoonte, weder frifcti

%'ocder wilde geeven, en een dien einde het oude, uit het glas, waarin ik baar
vyf dagen bewaard, en dat ik half met aarde gevuld had, nam , vond ik ze, tot

niyn leedweezen, in 't geheel niet meer,- en dit leedweezen was in 't begin des
te fterker, alzo ik gehoopt had, eene zeer zeldzaarae Rups nftemaalen, die vry
wat grooter moefl: worden. Vermits ik my nu niet verbeelden kon , dat ze uit

het glas geraakt zou zyn , zo begon ik de daarin zynde aarde om te wroeten

,

waarin ik ze tot myne blydfchap weder ontdekte ; 't welk my te gclyk overtuig-
de , dat de tyd van haare verandering daar was. Dienvolgens liet ik haar onge-
ftoord liggen; en dekte haar weder met aarde toe. Intuflchen vleide ik my met
de gedachten, dat ik, fchoon in de hoop van eene nog grootere Rups te zullen
zien bedroegen , 'er een zeldzaamen en recht fchoonen Vlinder uit te verwachten
had.

§. 5. De
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Tab. De begeerte, met welke ik denzelven te gemoet zag, liet ray niet langer dan
XXI, jo dagen ruft; deze verioopen zynde, zocht ik myne Rups weder op; om te

zien , of ze reets in eene Pop veranderd ware , en hoe dezelve gelleld mogte
zyn. Na dat ik, mee alle behoedzaamheid, de aarde omgeroerd had, ontdekte

ik werklyk eene gezonde en volmaakte Pop ; aan welke echter niets byzonders

waarteneemen was; nademaal zy, zo wel ten opzichte der koleure, als geftalte,

met de andere Poppen myner tweede Claflè der Nachtvlinders, volkomen over

een kwam. Zy lag in eene door de Rups vervaardigde behuizing, en wy zien

Fig. 2. de Pop zelve in de a^e Fig. afgebeeld. Haare koleur is helder bruinrood; haare
' geftalte dik en ftomp; en ze heefc van achteren eene nederwaarts geboogea

ilaartfpitfe.

§. 6.

Wanneer ik deze Pop, zo naauwkeurig als mogelyk was, afgebeeld had,

bragt ik dezelve voorzichtig weder in haar voorig verblyf, of behuizing. Dan
het was my niet mogelyk, haar in de aarde zodanig een zindelyk Verblyf te vor-

men, als dat, waaruit ik ze genomen , en 't welk ik eenigzins verbroken had;

vooral kon ik niet verhinderen , dat 'er eenige aarddeelqes in bleeven ; en dus

moefl: ik haar, in de vrecze, dat dezen haar nadeelig mogten zyn, aan haar

noodlot overlaaten. Toen ik, acht dagen laater, het Glas haarer bevyaaringe

eens weder bezichtigde, zag ik de Pop, tot myne grootfte verwondering, op de

bovenvlakte der aarde liggen. Ik befloot terftond , dezelve andermaal te begraa-

ven, gelyk ik deede ; en, na verloop van drie dagen, mynGlas weder befcbou-

wende , vond ik haar op nieuw op de bovenvlakte der aarde liggen. Dit gezicht

fpoorde ray aan , om ze nogmaals onder de aarde te dompelen ; en wel om te

zien, of deze Pop in ftaat ware, zich zelve van onder de aarde naar boven te

werken; of dat 'er eene andere oorzaak, dan myne nieuwsgierigheid, van was.

Toen zy hierop , den volgenden morgen , ook weder boven de aarde lag , hield

ik my overtuigd, dat ze 2ichzelve uit de aarde naar boven wift te werken;

doch , voor ditmaal , lag ze alleen met haar voorlyf boven , en met haar onder-

lyf nog onder de aarde. Voorts kwam ze, hoe dikmaals ik haar weder onder de

aarde bragt, door haare eigen beweeging, telkens wederom te voorfchyn; wes-

halve ik haar eindelyk in die geftake liete liggen. Ondertuflchen kwam 'er de

Vlinder eerft in 't volgende Voorjaar uit te voorfchyn.

S- 7.

By deszelfs ontdekking begon ik berouw te krygen, van de zorge en moeite,

die ik aan de naauwkeurige opmerking van de Rups en Pop hefteed had; want

ik vond my in de hoop , van een zeer fchoonen Vlinder te zullen krygen , be-

Firr. 3. droogen. Ik vertoone denzelven in de 3de Fig. in eene vliegende gedaante: om
'

^'
hem
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hem wydcTs nog in cene zittende gcftahe aftebeelden, oordeelde ik overbodig; Tab.

vennics hy zyne vleugels, gclylc meer anderen van die Ciafiè, langs het lyf neder- ^^^•

vvaarcs hangende, draagt. Zyn dik voorlyf, en de beide bovenvleugels, hebben
eene Hechte bruinachtig- graauvve grondvcrwe; die, aan den kant der inledigin-

ge des bovenvleugeis, iets meer in 'c donkerbruine valt. Op de hoofdader, aan

den voorllcn rand, ziec men een iets helderen okergcelen ligten (Irecp; en de
buitenrand dezer bovenvlcugclen is met een breedcn donker okergeelen zoom
voorzien; welke zich, dooreene zwarte linie, van den overigen grond afzon-

dert. In den grond zelven befpeurc men geene andere cieraaden , dan dac de
voorde rand zes of zeven zwarte dwarsvlakjes heeft; en dat de vleugels, in 't

midden, met eenige kromme, ten deele ringvormige trekken, getekend zyn.

De ondervleugels, daarentegen, hebben alleen eene heldere, of bleekgraauwe
grondvcrwe , eenigzins met okergeel ' vermengd ; en de aderen , door dezen
grond loopende, zyn, zo wel als haare takken, zwart. Voorts zyn de onder-

vleugels, evenals de bovenften, aan den buitenrand, met een breeden oker-

geelen zoom voorzien; welke echter iets helderer, en insgelyks door eene zwar.
te linie van den grond gefcheiden is. Het achterlyf van dezen Vlinder heeft

raceilal eene donker okergeele koleur; doch de overdwars loopende verdiepin-

gen der ringen of leden vallen meer in 't graauwc; terwyl de wederzydfche lids-

wyze verheven vederllofjes
,
gelyk ook de Sprieten , bruinrood zyn.

II. De kleine zwarthruine en korthairige Rups, met den
roodgeelen ruggeftreep , en zvïite bezooviing ter wederzyde;
benevens haare verandering in een ongemeen aardigen

Vlinder: behoorende insgelyks tot detzueede ClajJ'e

der Nachtvlinders *.

$. I.

Deze aardige Rups, afgebeeld by Letter a, wordt in de Maand Mai, mee- Pis- "•

rendeeJs op de aarde, van verfchillende grootte en ouderdom, hoewel niet me-
nigvuldig, en ook maar zelden gevonden. Ik hebbc 'er, in den jaare 1756,
eenigen van mynen meergenoemden Vriend uit Frankfort ontvangen. Haar
voedzel beftaat, volgens zyn bericht, in verfcheidenerleie Loof en Kruid; als

in Averone, Eikenloof, fpitze Weegbree, enz. Met dit laatlle alleen hebbe
ik deze foort van Rupfen, tot aan haare Verandering, gelukkig opgekweekt.
Haare grootfte lengte beloopt naauwlyks een duim ; en de door diepe inkervin-

gen van elkander afgefcheiden ringen van 't lyf zyn nagenoeg allen van eenerleie

Il^de Deel ifie Stuk. Q dik-

* In Lim. S^fl. Nat. cdit. XII. pag- ZZi. fp. 75- Phal. B. heet hy Crammka, of Streep,
yieugd.

K L E E M A JM K.
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Tab. dikte. Haare grondverwe is meerendeels bruinachtig zwart. Midden over den
XXI. rugloopc'er, in de lengte, een roodgeele ftreep ; en ter wede^^yde van onde-

ren is eene witte bezooming te zien. üok is 'er tuflchen dezelve en den rugge-

ftreep nog eene andere zeer tedere graauwe linie waartcneneemen , in welke

,

op beide de laacfte ringen , eenige witte punten ftaan. Op alle de ringen ziet

men roodbruine knoppenden op ieder derzelven zyn 'er gemeenlyk vier te tellen.

Men vindt ze met korte flyve hairen bezet," die uit het midden van ieder knop

fchyncn voort te komen. De kop is, benevens de zes fpitze voorpooten, blin-

kend zwart; waartegen de acht (lompe buikpooten, en de twee nafchuivers,

roodbruin zyn. Deze Rups is niet langkzaaiu in 't kruipen, inzonderheid,

wanneer zy zich voor de vervolging poogt te verbergen. Als de tyd haarer ver-

anderinge gebooren is, zoekt zy eene veilige plaats op; doch dit kon by my
niet gefchieden; derhalve moefl zy zich daartoe, in haar verblyf, van 't over-

fchot van haar voeder bedienen; het welk zy by elkander toog, bekleedende

zich voorts met een wit graauw Spinzel; waarin ze, na eenige iagen, in diorge-

^'g- lyk eene roodbruine Pop veranderde , als de Fig. Lett. b. vertoont. Deze Pop
Lett. h.

J5 yjjj^ achteren ftomp, en voert geen ftaartfpits; ook heeft zy dezelve niet noo-

dig, nademaal zy gantfch ftyf, onbeweegelyk, en by gevolg onbekv/aam tot de
.

omkeering is.

Ik had vier zulke Poppen ; en , na verloop van drie wceken , kwam uit ieder

een Vlindertje voort. Zy waren van een byzondcr fchooncn, kleinen en tede-

renaar:, hoedanigen ik nog nouic gezien had. Dit Vlindertje vertoonde zich,

terwyl het llille zat, in eene'zonderlinge gedaante; maar met uitgebreide vleu-

gelen, of vliegende, viel het veel prachtiger in 't oog: en in deze gedaante

Pig- hebbe ik het Wyfje in Fig. c. afgebeeld. Het dunne achtcrlyf heeft, nevens
Lm. c. de beide ondervleugels, eene fchoone oranjegeele grondverwe; en in 't eerfte

zyn zoveele zwarte dwarsvlakken te tellen, als 'er ringen zyn; van welke dwars-

vlakken de meerten eene driehoekige gedaante hebben. Aan de breede ondervleu-

gclen wordt men aan den voorften rand een breede koolzwarte ftreep gewaar;

die naar de inleding toe allengskens fmaller woidt; dezelve loopt wyders ook
overdwars naar den achterllen rand; waar na hy, weder naar 't lyf keerende,

jnsgelyks fmaller toeloopt; en aan dezen rand is hy binncnwaarts uitgefchulpt.

Van de plaats af, alwaar deze vleugels hunne inleding hebben, loopen eenige

zwarte aderen in de lengte door den oranjegeelcn grond ; daarbenevens is in den

zelven nog een zwart fikkelvormig dwarsvlakje te zien; 't welk met den zwar-

ten ftrecp aan den voorften rand, en de naby zynde aderen, vercenigd is. Doch
de zwarte, ongelyk breede bezooming, gaat niet tot aan den buitenrand; want

deze vleugels hebben, aan den voorllen en achterllen rand, een brcedcn, oran-

jegeelcn , cierlyken zoom. De fmalle bovcnvleugels zyn ook , zo wel aan den

voorften, als aan den achterllen rand, met een oranjegeelcn zoom voorzien;

langs welken, binnenwaarts, eene zwarte linie loopt. Maar de grondverwe

de-
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dezer vleugelen is veel helderer dnn die der ondervicugelen; inzonderheid by deTAt,

inleding; alwaar ze genoegzaam citroengcel van koleur zyn; alhoewel ze aan '^•'^^'

den buitenrand weder eenigzins in 't oranjegecle vallen. Deze bovenvleugels

zyn bovendien zeer aardig, met veelc grove zwarte aderen, als met zo veele

(Irccpcn, in de lengte, doortoogen; welken by de inleding, alwaar ze op haar

fmallle zyn , om zo te fpreeken , als uit een punt voortkomen. Voorts verdeden
ze zich, ter plaatze daar de vleugel het breedlle is, in meer takken, die al^ af-

gebroken zyn. Hicrbencvens, ziet men, omtrent in 'c midden, naarde zyde

van den voorficn en buiccnilcn rand, tufichen de beide dikfte en 't verfte van

elkander aflbande aderen , een zwart dwarsvlakje. Des Vlinders korte voorlyf

is mede zo helder geel, als de cerft befchreevcn vleugel , en mee drie zwarte

ftreeken getekend; de middelfle op den rug is de diklte, of breedfte; en de

beide zydeilreeken, die elk op een fchoudcrbJad (laan, zyn fmaller: dan geen
van beiden loopt tot aan 't einde van dit voorlyf uit. Wyders is de kop klein,

van gelyke geele koleur, met zwarte fireeken en zodanige oogen voorzien. De
beide Sprieten zyn ook zwart, en tamelyk fmal; fchoon ze vedervormig zyn

:

die van 't Mannetje vallen iets brecder dan die van 't Wyfje uit. Het eerfle

vertoone ik in Fig. Lett. d. welke ons tcftcns de geilalte, die deze Vlinder in 't^«^-

zitten, met gcflooten vleugelen, aanneemt, voor oogen fielt. Dezelve is, by- ^^"' "^^

zonder der opmcrkinge waardig, om dat men weinig Vlinders ziet, welken
hunne vleugels zo naauw aan 't lyf fluiten, dat het eveneens zy, als of het lyf

des Vlinders met windzelen omwonden ware. Wanneer hy eens daarenboven
ook zyne fprieten en pooten onder 't lyf verbergt, dan zal iemand, dien hy nog
onbekend is, niet weeten, welk een lyf of diertje hy zie. Zyne zes pooten
hebben insgelyks eene geele koleur: maar men befpeurt hier, gelyk by veele

anderen aan de bovenfchenkelen , geen vederftof ; ze zyn integendeel glad en
dun.

III. De uitneemendfchoone geelachtig -groene Boekeboomen-
Rups, henevens haare verandering : behoorende tot de

tweede Clajfe der Nachtvlinders.

%• I.

De fchoonheid dezer Rupfe, mag ik wel zeggen, is noch met de Pen, noch Tab.

met het Penceel genoegzaam uit te drukken. Zy wordt, voor zo veel ik weete,"^^^^^'

alleen in September en O&ober op de Boekeboomen gevonden , welker groene

bladeren haare eigcniyke fpyze zyn. In 't jaar 1756 ontving ik, op den 3 0(5to-

ber, van mynen Vriend uit Frankfort, ecnigen dezer Rupfcn, van welken de

meeften reets volwaflcn wareti, en céi e dcrzelven zich al ingefponnen had. De
grootfle lengte, die ze bereiken, hclocpt één duim en tv\ec liniën, zie de
iilc Fig. Zy is ongelyk dik van lyf, wart in 'c midden is ze iets dikker, dan vanF;^. i.

Q 2 voo-
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Tab. vooren, en van achteren weder dunner; alwaar zy ook met een paar lange Na-
XXII.

fchuivers voorzien is; die van eene zonderlinge gelblte zyn, en welken zy ach-

teruit fteekt. De kop is tamelyk groot, glad en rond van gedaante, maar van

vooren in 't midden iets verdeeld: deszejfe koleur is fclioon dof groen; en ter

wederzyde worde men ectelyke zwarte puntjes of oogjes gewaar. Het ganfche

iyf heeft over 't algemeen cene dicrgelyke, doch veel fraaier, geelachtig

-

groene grondverwe; waarin de volgende zeer fchoone cieraaden te bcfpeurcn

zyn. De hals, of het eerlk lid, is aan den voorften rand , waaronder de Rups
haaren kop diep intrekken kan, met een hoog-geelen zoom omgecven; die

vooraan met een hoog-carmynrood boordzel vevlchynt. Aan ieder zyde van 't

boveniyf ziet ^men, van den kop af, tot aan 't achtereinde, eene grove hoog-

geele linie, die tot in de Nafchuivers voortloopt, en den Siaartklcp als een

boordzel omringt. Ondertufichen hebben de lange Nafchuivers, behalve de

gemelde geele linie, omtrent het midden, nog een fchoon hoogrood llrcepje,

nevens den groenen grond, het welk haar eene fraaie gedaante geeft. Derzcl-

ver zooien, die wicachtig zyn, ftaan wyd overdwars ankervormig vooruit,'

zyn echter gantfch teder, en eenigzins rood bezoomd. De bovenvlakte van 't

Iyf is, op alle de ringen of leden, met veele kleine en in eene byzondere

orde ftaande geelachtig- witte punten bezaaid; van welken zommigen aardige

ruiten of vierkantjes vormen. Even diergelyke punten zyn ook , op iedere

zydevlakte, in eene reie waarceneemen; doch ze zyn door 'tPenceel, en met

de koleuren , niet wel uit te drukken. De zes fpitze voorpoocen zyn wicach-

tig -groen,- doch naar 't fpitze einde met zwarte puntjes befprenkeld. En de

vier "^paar breede en (lompe buikpooten, die, even als de beide Nafchuivers,

eene gantïch byzondere gedaante hebben , zyn witachtig met eenig rood door-

meiigd,

5. 2.

Deze Rups is veel fneller in 't kruipen, dan ik in den eerftcn opdag ge-

dacht had; vooral, wanneer de tyd haarcr Veranderinge naby is. Ze wordt

dan op eenmaal zeer onrulb'g, en veel ralTer; tot dat ze eindlyk de bekwaam-

fte plaats, om zich in te fpinnen, uicgekoozcn heeft,- welke plaats zy by my
niet zo fpoedig , als wel in haare vryheid , op de Boekeboomen, waar van

zy haar voedzcl trekt, vinden kon. Haar zonderling Spinzel, waarmede zy

zich omhult, en dat' binnen tweemaal 24 uuren gereed is, het welk in onze

Fig. 2. ode /7^. vertoond «vordt, heeft zeer veel overeenkomt, met hc: gene de

groene Pinnenrups, in dit Vierde Deel befchreeven, en op Tab. X. Fig. 2.

afgebeeld, vervaardigt. Dan in koleur is het daar van onderfcheiden,* gemerkt

het niet zwavclgeel, maar bleek geelachtig- roodbruin, nu heldercr, dan don-

kerrr is; ook heeft het boven van vooien cene fcherper hoekfpics. Voor 't

overige is het even zo flyf en hard; en op het eerlle gezigt bcfloot ik, uit

deszelfs gedaante, dat ik 'er een diergelyken Vlinder, en dus eene b>foort van

den Vlinder der voornoemde Rupfe, uit verkrygen zoude.

S. 3- ^
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§• 3-

Zo zonderling als de gedaante van dit Spinzel was, even zo buitengemeen Tab.

kwam my ook de daarin verborgen Pop, ten aanzien der koleuren, voor. XXII.

Haare gaiitfclie ruggevlaktc is, naar uitwyzcn van Fig. 3. fchoon donker- f/^. 3,

violet- biaauw; welke kolcur zich, ter wederzyde, allengskens in 't roozen-

roode verlieit; die, weder aan de ondervlakte, in 't gcele verandert; en dus

is het ook mee de vleugclfcheeden gelegen. Aan 'c achter- einde, welk al

zo Homp, doch niet zo dik is, als het voorde, heeft ze geen llaartfpits ; en

de huid dezer Pop is dermaate teder en weck, dat zy zeer gevoelig en ligc

in beweeging te brengen zy.

§• 4.

Kort op de ontvangft zag ik eene myner Rupfen reets op die wyze inge-

fponnen, en de anderen volgden wel dra. Toen ik voorts de opgemelde
fchoon gekoleurde Poppenfchale gezien had, zou my de begeerte van den
Vlinder, daarin verborgen zittende, te zien, bykans verleid hebben, om des-

zelfs uitkomll, door middel van verwarming, te vcrhaaden. Doch de vrees,

dat ik hierin te veel of te min zou doen, was de oorzaak, dat ik geduld nam
tot in ^pfil van 'c volgende Jaar; wanneer 'er, tufTchen den 2I. en 25. dier

Maand, uit ieder myner Poppen een l'choone groene, en fraai met rood,

vercierde Nachtvlinder te voorfchyn kwam*; die ook, zoals ik verwacht had,

eenigzins overeenkw'am met den Vlinder der bovengenoemde Rupfe, welke

op Tab, X. fig. 4. en 5. van dit Vierde Deel afgebeeld is. Men mag hem
derhalve eene kleinere byfoort van denzelven heeten; 't welk de genegen
Leezer ligrlyk zal toclkmmcn, wanneer hy dezen, in Fig. 4. en 5. onder 'c

oog gcbragt, met den anderen gelieft te vergcl\ken. In de 4^t; Fig' van f,v. .^

onze Tab. XXII. verfchynt hy in eene zittende geltalt:, met dnkvormig ge-

flooten vleugelen. Dezelven hebben eene fchoone geelachtig -groene grond-

verwe; en 't voorlyf is met dezelfde koleuren overtoogen; maar 't heeft, aan

den rand der fchouderbladen, en des kraags, eene witte bezooming. Op de

bovcnvleugels ziet men, van vooren, eenige fchuins nederwaarts loopende,

deels gcele, deels heldere en donkere groene ftreepen, en liniën. Daarbene-
vens loopt 'er, door 't midden, een ftreep, welke, van de roozerro ode be-

zooming des achterften, en voorden rands, tot verre in den vleugel geleid wordt.

Wyders heeft de buitenrand , behalve eene tede.!:e witte linie , aan 'c einde ook
nog een karmynrood boordzel; en de roozenrdode bezooming van den achter-

ften rand uordt, naar de inleding toe, breeder en wit; maar aan 't gelid

zelve ontdekt men een geel en roozenrood vlakje , om van de overiuö

Q 3 in

• Hy wordt ia Lier.. Syjl. Nat. p. 875. fp. 285. Phal. Tortr. Prajinana, de Elfen-xikkeltf

genaamd.
K L E E Jt A M N,
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Tah. in 't groene verdreeven vlakken en fireepen dezer vleugelen niet te fpreeken.
XXII. y)q tedere fpriecen, de kleine kopfpiczcn , de oogen en de zes pooten, ver-

meerderen de fchoone gertalce van dezen Vlinder nog; doordien ze aHen roo-

zenrood zyn, maar ze kennen in 't zitten zelden volkomen gezien worden.

§• 5.

^'g- 5- De ondervlcugels van dezen Vlinder hebben, gelyk de 5^2 Fig. vertoont

<

eene bleeke oranjegeelachtige grondverwe, die aan den buicenden hoek wal

helderer uitvalt: ze zyn voorts, aan den achterflcn rand, met eene wicte be-

zooming voorzien. Het achterlyf is meer groen, dan geel; en deszelfs dikte

ftrekt tot een onderfcheidend teken tuflchen het Mannetje en het Wyfje.

De Eiere» f en de daaruit voortkomende Rupfen van den

grooten en pracbtigen Paauwen-Vlinder.

Tab. \ osn ik het genoegen had van op Bladz, 10 1. van dit Vierde Deel

XXIII. te melden, hoe 't my gelukt ware, een geheel broedzcl frifch gelegde Eie-

ren des grooten Paauwen - Vlinders deelachtig te worden, vleide ik my met

een verderen gunlHgen uitflag. Nademaal dezelve nu aan niyne verwachting

beantwoord heeft, zo dat 'er niet alleen de jonge Rupsjes uitgekroopen zyn

,

maar dat ik ze ook gelukkig tot aan haaro verandering opgekweekt hebbe;

zo vinde ik my, overeenkomllig met myne gedaane belofte, verplicht, 'er een

omftandiger verflag van mede ie deelen. Zulks zal ongecwyffeld den Lief-

hebberen van de Iliftorie der Infeften des te aangenaamer weezen , aangezien

ik nu, behalve de befchryving der jonge Rupfen, in dit en de voorige Dee-

len te vinden , nu nog van 't een en 't ander, betreffende dit Infeft, een

omftandiger bericht kan geeven.

§. 2.

Op den 24. Mai des jaars V57' '^""eeg ik omtrent honderd ftuks dezer

Eieren, die, tot myn groot gL-noegen, raeeftal bevrucht waren, Zy zaten aan

ettelyke dunne ryskens, waaraan de Vlinder deze!ven fchuins overdwars ge-
fig. I. legcj en valt gelymd had. De i^c Fig. dczQX Tab. XXIII. vertoont zulk een
Lett. a. rysken, waaraan de volle Eieren, met Letter a. getekend, nog zitten, bene-
e?i b. yg^g ^g opene, of ledige doppen by Letter b. Ze zaten zo digt en vaft aan

elkander, dat het niet mogelyk ware, 'er een aftezonderen zonder het te

kwet-
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kwetzen; en aan de zydc, daar zy aan elkander zaten, waren ze eenigzins Ta».

plat, doch voor 't overige rond en fpilvorniig. ' Vermits nu d-eze Vlinder zyne ^^^''^•

Eieren nooit op een hoop legt, zo vindt men 'er ook meer oi minder byeen,

en menigmaal Hechts 10, 1 1 , 12, 13 of 14. De nog volle Eieren by Let-

ter a. zyn als roodachtig zand van koiciir, zonder rimpels; en aan beide de

llompe einden met een iets roodachtig, doch donkerer, en wat verheven punt

voorzien; weshalve zy zich gantfch anders vcrcoonen, dan ik ze op de XVil te

Tab. in de 7Je Hg, vertoond hebbc. Myn ir.eergenielde Bcgunlligcr, van

wien ik deze Eieren ontving, had de goedheid van my tjvens te berichten,

dat ze van een onfeilbaar bevrucht Wyfje op den 17. Mai gelegd waren;

en hy voegde 'er by, dat hy gemeenlyk de jonge Rupsjes, uit diergelyke in

't Voorjaar bevruchte Eieren, 20 dagen na de ligging, had zien uitkomen.

Dienvolgens hoopte ik dezelven insgehks den 6. Jun^ te zien; en telde der-

halve de dagen, hoe lang ik nog wachten mcell, eer myne begeer:c vervuld

konde worden; doch de Rupsjes gaven my 't genoegen, dat ze twee dagen
voor myne verwachting te voorfchyn kwamen, en reets den 4. dier maand
uit de Eieren kroopen. Myne nieuwsgierigheid bragt te wege, dat ik 'er

naauvvkeurig oplette; en toen zag ik hoe ze eerlt het dekzel van 't Ei openduiten;

en dat ze deze gemaakte opening, wanneer dezelve haar nog te naauw of
ongelyk was, met haar gebit zo bekwaamlyk wisten te verwyderen, dat zy 'er

gemaklyk konden uitkruipen. Zommigen echter fcheenen 'er geene genoeg-
zaams bekwaamheid toe te hebben , nademaal zyin de Eierfchale bleevcn

zitten en aldaar Horven,- het welk inzonderheid den genen te beurt viel, wel-

ken, te diep onder de anderen liggende, daar door gedrukt wierden, en dus

geene genoeg,-;aame ruimte hadden. Dan de anderen kroopen terftond op de

frifche Peereboomen bladeren, als haar gewoonlyk voeder; en lieten de ledige

Eierfchaalen zodanig te rugge , als ze by Letter b. vertoond worden; die, L;ff.. 6

ledig zynde, zich van buiten iets bleeker, dan voorheen, en dus bleek graauw
vertoonden. De Rupsjes waren zo haaft niet uit den Eicrdop gekomen, of
zy fcheenen terftond in grootte toe te neemen,- nadien de opening van haa-

ren uitgang ved te eng fcheen, dan dat 'er een Rupsje van die grootte had
konnen uitkomen, of in beflooten zou geweeft zyn. In de ifte Fig. hebbc.
ik 'er een by Letter c. en in de a^lt; /7a-. een andere, in deszelfs natuurlyke

grootte en koleur, afgebeeld. Men kan uit beider befchouwing afneemen, p/"'
'^'

dat ik deze foort in myne voorige afbeelding tamelyk wel getroffen had,- ech- en'^i

ter waren de oranjegecle knoppen, die zo veele dwarsreien uitmaaken ,

als het Rupsje leden of ringen heeft, hier in den zwarten grond duidelyker

te zien, dan aan de gedroogde voorwerpen, naar welken ik de eerfte afbeel»

ding gemaakt hebbe.

$. 3'

Deze jonge Rupsjes vonden, als gezegd is, de Peereboombladeren, die ik

voor

I.
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Tab. voor haar gereed had , wel haaft , en verlieten dczelven niet, voor dat ze
XXIII. begonnen te verwelken. Midlerwyl kon ik in 't begin niet befpenren, dac

zy 'er iets van nuttigden; tot dat ik eerlang bemerkte, dat ze alleen de bui-

tcnfte huid derzelven afknaagden; en eindclyk zag ik, dat ze 'er ook gaatjes

in beetcn. Zy aten het vocdzel dat ik hun gaf, tot myn genoegen, met veel

fmaak; en als ze hun genoegen badden , bleevcn ze op de plaats, daar ze

waren, met een cenigzins opgeheven voorlyf en kop, zolang onbewccgelyk

zitten, tot dat ze vvtdcr cer'ull: krcegen; of dat de een der nicdgezellen den

anderen kwam ontrullen, 't welk niet zelden gebeurde.

§• 4-

Na dat myne Rupfen den ia. Juny beleefd hadden, en nog eens zo groot

geworden waren, begonnen de meeüen haar voedzel niet zo greetig, als te

vooren aan te vallen, maar bleeven geftadig op dezelfde plaats flil zitten. Dit

veroorzaakte, dat ik voor haar verlies begonde te vreezen. Ik wilde haar

hierom nog te eerder op frifch voeder onth:.alcn, maar ik moell de Rupfen,

om ze daar op te brengen, genoegzaam met geweld van 't oude afdringen

en los maakcn. Dan ik zag echter wel haafl: bier van af; gemerkt ik to:

myn verdriet ondervond, dat ze daar door om hals raakten; terwyl ik teffuns

befpeurde, dat ze alleen gevall: hadden, om de eerfle verwifleling van huid

te onder'^aan: dat ook by die genen, welken ik in ruft gelaaten had, na twee

of drie dagen, en by anderen iets laater volgde.

§• 5-

Eeni-^en myner Rupfen verwifTclden derhalve, den i^den Juny of met den

ïodcn da"- haars ouderdoms, reets voor de eerltcmaal van huid; en by de ove-

rigen o-ebeurde zulks wat laater van dag tot dag. Met zeer naauvvkeurig op

alles te letten, hebbe ik het volgende daaromtrent waargenomen. Ze maa-

ken, Vi^anneer ze van huid zullen veranderen, een dun, teder, en by de eer-

fte vervelling genoegzaam onzichtbaar Spinzel; door middel van 't welke zy

aan 't blad , daar ze op zaten , blyven hangen. Dit dient haar vervolgens om
de oude huid des te gemaklyker te konnen afftroopen,- en zulks was ook de

oorzaak, dat de Rupsjes, welken ik, als gezegd is, los gemaakt had, ftier-

ven. Hier by hebbe ik nog opgemerkt, dat ze ten tyde, als zy beginnen te

vallen, zich ook volkomen van haare inneilyke onreinigheid zuiveren: mits-

o'aders'dat de huid van den kop, by de vervelling, het eerft los breekt; en dat

vervol'-ens de nog aan 't lyf zittende balg afgellroopt wordt. De nieuwe huid

van den kop ziet 'er alsdan gemcenlyk helder geelachtig uit; maar ze wordt

binnen een half kwarder uurs zwart; en de Rups zoekt, voordat de nieuwe huid

haare beboorlyke hardigheid en koleur bekomen heeft, naar geene fpyze. Dit

alles hebbe ik by de drie volgende verwiiïelingen, (want deze Rups verandert

yiermaal van huid,) nog duidelyker befpeurd. §. 6. Na
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S. 6.

Na de eerlle vervvidèling was 'er aan myne Rupsjes, zo ten opzichte der ko- Tab.

leur als dergelhlte, weinig onderfcheids ce zien. Dit kwam my in 't begin ee-
^^^^^*

nigzins vreemd voor, vermits hiet onderfcheid tuflchcn haare tegenwoordige en
volgende gedaante, die ik verwachtte, zo groot was. Maar toen ik bemerkte,
dat zy de Peereboombladeren weder fmaaklyk nuttigden, en ook in wasdom toe.

namen, bekommerde ik my niet meer daarover, als wordende hier door verze-
kerd, dat haare geringe verandering geen voorbode van eenige ziekte vras, In
de 3de fig zien wy onze Rups na de eerde verandering van huid; en de 4cle Fig. 3,

Fig. vertoont haar kort voor de tweede vervelling. Toen hadden zy eene zwart- *" '^•

graauwe grondverwe; en ieder lid of ring vertoonde een breeden bandvormigen
fluweelzvvarten dwarsftreep ,• waarop de ichoone oranjegeele en verheven knop-
pen frifch en bevallig pronkten. Deze knoppen waren van boven fïraalvormig,

met oranjegeele, korte, en ftyve hairen bezet; de kop, mitsgaders de zes voor-
fte klaauwpooten, waren blinkend zwart; en de vier paar (lompe buikpooten,
benevens de Nafchuivers, oranjegeel. De gellalte, in de 4de Fig. aangetoond,

namen ze altoos aan , als ze verzadigd , of op het punt van verandering waren.

%• 7-

TufTchen den 21. en 25. ^««3; gebeurde by myne Rupsjes de tweede verande-
ring van huid: dus was haar de nieuwe huid al binnen 8 of 9 dagen te eng; en,
na dat ze die verwiflèld hadden, zagen zy 'er veel prachtiger uit; hoewel nog
zo niet , als in hunne laatfle gcftalte. Na dat ze acht dagen in dit nieuw gewaad
opgewaflèn waren, tekende ik eene derzelven af, en de s^le Pig, vertoont deze ^'ê- S-

afbeelding. Haare grondverwe was nu van boven een aangenaam bleek celadon
of bleek blaauwachtig- groen; welke koleur echter wederzyds meer in 't geel-
groene verdween. Voorts was de hier onzichtbaare ondervlakte van 't lyf ge-
heel zwart; en, door eene, op ieder ring te voorfchyn komende, heldere
wrongvormige bezooming, van de zydevlakte afgezonderd. Ook hadden de ver-

heven knoppen der ringen nu eene meer citroengeele koleur. De kop fcheen
toen mede wel eene groene grondverwe te hebben; maar, dewyl 'eraan ieder

zyde eene groote zwarte oogvlak was, en 'er door 't midden een eveneens ge-
koleurde ftreep afliep, die denzelven verdeelde, en zich over den bek gafFelvor-

mig, of als een driehoek, uitbreidde, zo vertoonde hy zich meer zwart dan
groen: echter was hy ook aan zommigen volkomen zwart, en aan andere groen.
Op den hals en den eerllen ring waren van boven drie of vier dwarsftreepen te

zien ; welken van een in de lengte loopenden en tederen (Ireep doorkruifl: wier-
den. Wydcrs vertoonden zich, tuiïchen de ringen van 't lyf, eenige zwarte pun-
ten , die in eene geregelde orde Honden. De menigvuldige geele knoppen wa-
ren nu iets hooger, dan re vooren, en hadden een weinig donkerer (lerrepunten
aan hunnen rand, OndertufTchen waren, uit derzelver halfronde en verheven bo-
IFde Deel. iflc Stuk. K ven-
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Tab. venvlakte , ook de tedere en lange enkele hairen te voorfchyu gekomen ; die elk
XXIII. aan 'c uiterlle einde een zwart kolfje hadden: zynde die genen, welken op de

voorfte ringen (tonden, de langüen; en aldaar zag men 'er gemeenlyk twee op
ieder knop. De Staartklep was zwart, en had ecne oranjegeele bezooming;
hoedanig eene 'er ook aan de beide Nafchuivers te zien ware. De zes fpitze

voorpooten waren oranjegeel , met zwarte klaauwen bezet," en de acht (lompe
buikpooten geheel zwart. Dit alles gaf mynen jongen Rupfen reets een byzon-

der fchoon aanzien; dan zy kwamen nog veel fchooner en prachtiger voor den

dag, na dat ze haare derde huid hadden afgelegd; het welk by zommigcn den

27. Juijyy doch by andere eerft den i. July gefchiedde; zo dat ze naauwlyks

zes of zeven dagen ouder geworden waren.

§. 8.

Op deze derde verwilTeling verfcheenen , hoewel niet ten eerften , maar al-

lengs, de ftervormige verhoogde knoppen, nevens haare fpitzen, tot op de

helfc der Pyramide , daar ze op (tonden. Eenigen derzelven waren fchoon bleek-

roodachtig, en anderen meer blaauwachtig violet; zo dat ze met brand -of vlam-

koleuren (cheenen gefchilderd te zyn. Verder had het gantfche lyf , zo wel als de

kop , eene recht lieflyke geelachtiggroene grondverwe , waar op de knoppen als

Robynen of Amathiften flikkerden ; terwyl de Staartklep , benevens de beide

Nafchuivers , zich nu fchoon geelachtig carmynrood of kaneelbruin met eene

heldergeele bezooming vertoonde; en de zyde-liniën aan de ondervlakce, die

zich toen nog tot aan den kop uitftrekten , fraai heldergeel te voorfchyn kwamen.
De kop was, tot aan zynen bruinen bek, meerendeels geheel groen; doch in 't

midden door een ZA^arten (Ireep dermaate verdeeld, dat 'er nog, boven den

mond, een groene driehoek gezien wierd; en ter wederzyds van onderen den-

zelvcn vertoonde zich eene kleine langkwerpige geel bezoomdc zwarte vlak. De
zes klaanwpooten waren roodbruin, en de vier paar ftonipe buikpooten hadden

de fchoone koleur van 't lyf, die nu geelgroen was. De wederzyds (laande

negen luchtgatcn, waren nufnceuwwit, en met een teder zwart boordzel om-
ringd,* terwyl het lyf, hier en daar tuffchen de leden, nog met zwarte puntjes

bezet was. De lange zwarte hairen, aan 't einde met een kolfje voorzien, ver-

fcheenen nu nog veel duidelyker, en gaven aan deze zeldzaame Rups, in haaren

tegenwoordigen ouderdom, de gantfch byzonder fchoone gedaante, welke de
Fig. 6. ó^'-' Fig. ons onder 't oog brengt.

§• 9.

Nooit befchouwde ik deze zo veelvuldig vercierde Rups, zonder te gelyk de

Almagt des Scheppers te bewonderen,' welken ons, zelfs door een verachtely-

ken Worm, in de opgeroogenfle verwondering kan brengen. Onder myne op-

merkzaamheid hierop befpeurde ik tcfièns, dat het gene, 't welk ik hier voorens,

in
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*4n de 3« §. van Tab, XV. als eene vermoeding gemeld hebbe, zich werklyk zo Tab.

bevindt; en dat deze Rups, by eene fterke aanraaking, tot haare verdeediging, ^^^^^'

eeue witte of heldere vochtigheid uit haare knoppen kan uitgeeven. Ik ontdekte

zulks, by gelegenheid dat ik eens het oude Voeder uit het verblyf myner Rupfen
neemen, en 'er niemV in leggen wilde. Die doende, drukte ik, by ongeluk,

ecne dcrzelven, die onder een verwelkt blad verborgen lag, eenigzins fterk tus-

fchen de vingers; waarop ik niet alleen de op de knoppen zittende fcherpe fpit-

zen tamelyk gevoelde, maar ook eene koude vochtigheid aan myne Vingers be-

fpeurde. Zulks bewoog niy, de Rups door een vergrootglas te befchouwen;
en toen zag ik, dat 'er op de plaats, daar de drukking gefchicd was, nog eenige

Christalachtige waterdrupjes aan de uitileekende fpitzen der knoppen hingen ; en
zo menigmaal ik de drukking herhaalde, kwamen dczelven ook telkens op nieuw
te voorfchyn.

§. 10.

Deze my zo aangenaarae Rupfen , welken ik tot hiertoe met zo veel zorgvul-

digheid opgekweekt had, en waaronder, 't gene ik niet vergeeten moet te zeg-

gen, 'er ook ettelyken waren, die, in plaats van de blaauwe of violette, roode

knoppen hadden , hetwelk haar eene nog prachtiger gedaante, dan die der an-

deren, verleende; bereikten, nog vóór de vierde verandering van huid, nage-

noeg de lengte van twee duim. Zommigen maakten een begin met deze laatile

vervelling, op den 4. July., en dus na dat ze 10 dagen ouder waren; en op
den 12 dier maand volgden de overigen; na dat ze zich alvoorens van haare

vuiligheid ontlaft, drie of" vier dagen zonder voedzel te nuttigen, en, door mid-

del van het Spinzel onder haare pooten, met een nedergeboogen kop en verhe-

ven voorlyf, gerufi: en ftil gezeten hadden. Dan , na dat haare nieuwe huid de
behoorlyke hardigheid weder bekomen had, moed ik noch wel I4 dagen wach-
ten, eer ik eene derzelven ter afbeeldinge uitkiezen konde; vermits zy langer

dan voorheen in deze laatile huid bleeven, en dagelyks in grootte toenamen.

Echter wierden de grootftcn niet bo\'en de vier duimen lang,* en ze bleeven ook
dunner van lyf, dan die genen, welken ik op Tab. XV. Fig. i. afgebeeld

hebbe. Eöne der grootflen, die ik opgekweekt hebbe, kan men ten naauw-
keurigde afgebeeld zien op Tab. XXIïl. Fig. 7. zittende op een takje van een Flg. 7.

Peereboom. En by de befchouwing van deze tegenwoordige , moer ik myne
befchryving der voorige , ten aanzien van het volgende, veranderen en verbe-

teren.

S. II.

Voor eerft heeft de kop , behalve de zwarte fireep, die hem verdeelt, geen
grooccn bruinen zydefireep; ninar men ziet, in plaats van denzelven, van onde-

ren eene kleine , geel bezoomde donkerbruine, of meer zwarte, langkwerpige

vlak. Vervolgens is ieder Pyramide , even als de daarop fiaande knoppen , tot

aan de helft turkooifch- blaauvv. Wyders is het getal dezer knoppen niet 66. zo

R 2 als



laS VERVOLG van de B E S C H R Y V I N G

Tab, als ik te vooren gezegd hebbe, maar ^6.; wanneer men naamlyk de 8 kleinen

XXIII,
(jagr by rekent; van welken 'er aan ieder zyde, en aan ieder der eerlle vier

ringen naail den hals, een ftaat, en van welken de achtcrften de kjeinllen zyn.

Ook heeft het laatfte lid des lyfs geen vier , maar zes knoppen ,
gelyk de overi-

gen. Betreffende nu de tedere zwarte hairen met derzelver Peerachtige knopjes,

dezelven zyn op de drie eerlle ringen naaft den hals, en op de drie laatften, bet

langde; daarbenevens Haan 'er op de turkooifche knoppen dezer ringen altoos

twee zodanige hairen. Op de overige knoppen, allen op de Pyramiden ftaande,

waar by de vier aan de voorfte ringen niet gerekend moeten worden , ziet men
kleiner hairen , zonder kolfjes ; waar van echter de beide bovenftc reien der zes

iniddeHle ringen uitgezonderd moeten worden; gemerkt 'er op ieder knop zoda-

nig een hair ftaat; doch deze wierden ook, allengskens, tot dat de Rups haar

volkomen wasdom bereikt, korter ^ en den overigen in lengte gelyk. Ik hebbe

te vooren gezegd, dat de hairen met de Peervormige knopjes, volgens den Heer

deReaumur, by een knoppigcn Spriet vcrgeleeken konden worden: doch nu

moete ik 'er byvoegen, dat ze, volgens myne waarneeming, onzer Rupfe ook

•werklyk tot Sprieten of Voelarmen dienen. Zy wordt ten minfte alles, wat haar

van vooren, ter zyden, of van achteren te na komt, terftond ontwaar, en men

bemerkt, dat zy 'er gevoel van heeft. De zeven ftekcls of (lyvc hairen, wel-

ken om de knoppen zitten , zyn niet bruin, maar zwart; en dienen der Rupfe

ook ter verdeediginge tegen haare aanvallers. Als men de Rups plotslings met

den vint^er aanraakt, dan blyven de fpitzen dier hairen afbreekcnde daarin zitten;

men voelt voorts eenige jeuking; en wel temeer, als 'er iets van de bovenge-

melde vochtigheid mede in de wond korae; doch dit ongemak verdwynt wel

dra, zonder eenig gevaar na te laaten. De negen luchtgaten ter wederzyde

zyn nooit bruin, maar altoos fneeuwwit, en met een zwart boordzel voorzien.

De Staartklep , en zo ook de helft dtr byzonder breede Nafchuivers , is fchoon

kaneel - koleurig , of geelachtig carraynrood , en hoog geel bezoomd, Wyders

loopt de verheven, en meer geel dan groene, zydewrong, met zyne reie verhe-

ven Pyramiden, niet van den achterllen ring tot den voorllen, maar tot aan den

derden ring van den kop. Aan de vier paar llompe Duikpooten en beide de

Nafchuivers ziet men, van onderen, een dun fluweel zwart lid, gelyk een ring;

waarboven gantfch witte ftreepen en korte fpitze borllel hairen, in de gedaante

van Kamtanden, Ham, welken men echter niet altoos zien kan: en daarop volgt

ecrft de bruine en als een hart verdeelde voetzool ; welke, ter vafthoudinge

,

met zwarte klisachtige haaken bezet is. De zes klaauwpooten zyn doorgaans van

eene meer roodbruine koleur, dan ik te vooren by de afbeelding gezegd hebbe.

Eindelyk moete ik nog aanmerken, dat deze Rups, aangeraakt wordende, zo

wel van achteren, als van vooren, en ter zyden, met haar lyf rondsomme flaat,

en met haare fpitzen zich verdeedigt.

S. 12.

Na dat myne Rupfen de gedaante van de 7de Fig. verkreegen hadden, wierd

eeae
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cene derzelver den 15. July zo geel, als eene rype Pruim,- doch naderhand 20 Tab.

bruin als een beurzige Peer. Doch de 26. knoppen bleeven allen even fchoon XXIIL

en helder blaauw, als ze te vooren geweell waren. Ondertuflchen hadden zy
zich, door den aarsdarm, van alle onreinigheid gezuiverd; waarop ten laatfte

een bruinrood fap volgde , dat 'er uitzag als geronnen bloed. Ik hield dit nage-
noeg voor een teken van eene doodlyke ziekte; dan kort daarna wierd zy weder
levendiger en onruitiger, dan te vooren; kruipende geftadig heen en weder, als

of ze iets zoeken wilde. Ze wierd voorts allengs zichtbaarlyk kleiner,* en
bleef eindelyk in een hoek zitten; alwaar ze zich den 17. July begon in te

Ipinnen; maakende een grof en verward Spinzel. Binnen tweemaal 24 uuren
was zy 'er zo verre mede vaardig, dat,het voltooid fcheene; en 'er toen uitza^-e,

zo als ik het in de a-^*-' Fig. van Tab. XV. afgebeeld hebbe. Ik zegge dat het
voltooid fcheen te zyn; om reden, dat ik niet weetcn konde, of de Rups, toen
het van buiten gcflooten was, 'er van binnen nog in werkte; doch ik befpeurde
geen zo ruw Spinzel meer, als zy te vooren gemaakt had. Alle myne andere
Rupfen volgden de eerften daarin na , en de laatfte begon zich op den 23. ^u-
giifius in te fpinnen. Onder alle deze Spinzels was 'er in zo verre eenig onder-
fcheid, dat zommigcn bruiner, en anderen graauwer waren; doch 'er was o-een

één zo groot onder, als dat gene, 't welk ik uit IVeenen ontvangen had. Maar,
dewyl alle myne Rupfen ook zo groot niet wierden, komt het my voor, dat ik

'er de oorzaak van mocte toefchryven aan 't gebrek van de vrye lucht; want wy
zien, dat Pruimen en Vruchten, welken opgeflooten worden, insgelyks, haare
gewoonl)ke grootte niet erlangen. Dit dan heeft veelligt haaren wasdom belem-
merd; want ik had myne Rupfen niet alleen bellendig in de kamer, maar ook
in eene ruime Vogelkooi gehouden; dewyl ik daarin het gemaklykfte aan allen

te gelyk voedzel konde geeven: en als 'er eene van dezelven geel begon te wor-
den, bragt ik ze terftond in een byzonder verblyf; op dat ze zich des te beter,
onveihinderd , ter vcranderinge zouden infpinnen. Nu zie ik de Vlinders, die
in de Maand Mai van dit loopende jaar 175.8. uit myne Poppen ftaan te komen,
met verlangen te gemoete.

^ 3 L/^
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LAATERE ERINNERING
Wegens den 'hoven hefchreeven grooten en prachtigen

Paauwenoog- Vlinder, en deszelfs Rups.

Tab. _1J y de befchryving der Rupfe van dezen Vlinder , door my zelven opge-

XXIII. kweekt, welke by my die groote niet bekomen had, op welke zy zig gewoon-
lyk in haar Vaderland laat zien , heb ik zulks aan 't gebrek van de vrye lucht

toe gefchreven. Nu heb ik nog nopens den Vlinder te melden, dat ik in dit

jaar 1758. uit de Poppen van deze Rupfcn de Vlinders in een tamelyk aantal

bekomen hebbe ; doch dat ze niet alleen omtrent een derde kleiner zyn , dan

die, welken ik van mynen Begunftiger uit IVeenen ontving; maar dat ze ook
veel donkercr van koleur zyn uitgevallen. Eenige van deze Vlinders hebbe ik

werklyk by my gepaard gezien , en hunne paaring heeft by de 12 uuren lang

geduurd, totdat zy eindelyk van zelven weder van elkander gefcheiden zyn,*

de Wyfjes hebben daarop, na verloop van 24 uuren, hunne Eieren gelegd, en

ze zyn door my op het zorgvuldigde bewaard : dan , niettcgcnftaande dit alles

,

is 'er nochtans uit deze buiten twyffel bevruchte Eieren
, geen één Rupsje te

voorfchyn gekomen. Uit dit alles befluite ik, dat niet zo zeer de bcflooten

Lucht , als wel het Klimaat zelve den wasdom dezer Infedtcn by my belemmerd

zal hebben*. De Eieren toch, waaruit ik myne Rupfen geteeld, en die my
uit IVeenen overgezonden waren , hadden haaren oorfprong uit een paar van de

grootfte Vlinders. Hierbenevens is nog omtrent de helft van de Poppen myner
Rupfen niet ontflooten , ongeagt de meeften van dezelven nog in 't leven zyn.

Ik vermoede derhalve, dat ze eerft in 't aanftaande voorjaar 1755;. te voorfchyn

zullen komen f, dat insgelyks wel gefchiedt , met den fchoonen Vlinder, uit de

Venkelrups , in het Eerfle Deel der Dagvlinders tweede Clafle hefchreeven ; en

zo ook met de Wolfsmelkrups, die in het zelfde Deel van de Nachtvlinders

eerfte Claflè voorkomr. 't Zou dus , fchoon 'er een deel van het Broet dezer

Infeftenin het eerde jaar mogte verlooren gaan, konnen zyn, dat het andere

toch tot in het tweede jaar overblyft.

D«

Miflchien zou dit evenwel gefchied zyn, alware het dat deM Vlinder lyne Eieren aan ecnen

frifchen en in den open lucht ftaandcn Boom gelegd hadde. Voor 't overige wil ik gaarne

toeftemmen. dat het Klimaat eener Landlh-eeke , welke tegen het Noorden van Duitfchland

ligt. ter voortplantinge van dit Infefti min gunftig is. dan dat eener Streéke meer naar het

Zuiden gelegen.

Kleemann.

f Dit is ook zo gefchied; doch heeft de Heer Röfel dit aardfche vergenoegen niet beleefd; zynde
kort te vooren getlorven. De Poppen van dezen grooten Paauwenoog -Vlinder zyn, even

ah die van de kleinere foort, in het ifte Deel , van de Nachtvlinders 2de Clafle op Tab. V.

afgebeeld , gefchikt om zoaityds niet Hechts één miar ook wel twee Winters over te blyvea

liggen. . Kleemann.
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De kleine zwarte en tegelroode Beeren-Rups;, henevens

baare verandering in een fchoon Vlindertje; behoorende

tot de tweede ClaJJè der Nachtvlinders*.

Va
f.

I.

an deze, in veifchillende grootte en onderfcheiden ouderdom, cp Tab. Tah.
XXIV. afgebeelde zwarte en tegelroode Bcerenrups , hebbe ik, op den 23. XXIV,

Auguflus des jaars 1756. zes fluks, nog in haare eerlte jeugd zynde, en lee-

vende, benevens den dooden Vlinder, waaruit de Eieren voortgekomen waren,
van Augshurg ontvangen. Dezelven zyn my, door mynen waarden Vriend, den
Heer Ridinger, een Liefhebber myner Befchryvinge der Infeéten, en die

my meermaals daarin een goeden dienft gedaan heeft, met het volgende Naricht,

toegezonden.

§. 2.

Hy had naamlyk den kleinen en fraaien Vlinder, dien wy op Tab. XXIV.
afgebeeld zien, op den 24. ^«/;j in 't Bofch gevangen; en denzelven met eene
Spelde, in een by zich hebbend Doosje, vallgclloken. Gelyk het nu door"-aans
gebeurt, dat de Wyfjes - Vlinders , gevangenen vaftgefloken zynde, zich voor
den dood van hunne Eieren, het zy bevrucht of onbevrucht, ontlaften; zo had
ook deze, voor zyn dood, meer dan 12 kleine paerelronde helder groene Eieren
gelegd. Uit die Eieren nu kwamen, na vcrioop van omtrent 14 dagen, even
zo veel jonge Rupsjes te voorfchyn; die in 't begin gantfch wit, en met enkele
hairen bezet waren , doch naderhand iets donkcrer wierden. Hierop zocht myn
Vriend denzelven het noodig vocdzel te vcrfchalFen ; en, niet wectende, waarin
het eigenlyk bertond, gaf hy haar de bladen van veifcheidcn Gewaflèn. Wel
dra zag hy, dat ze inzonderheid op de Tuinfalade vielen; en 'er niet alleen van
groeiden, maar ook allengskens donkercr van koleur wierden; ja zelfs, binnen
weinig dagen, voor de eerflemaal van huid veranderden. Vervolgens wierden
ze bruiner, en kreegen meer zwarte hairen, onder welken 'erop den rug ver-
fcheiden okerbruin van koleur waren. Na verloop van vyf of zes dagen gefchied-
de haare tweede verandering van huid; waar na zy niet alleen grootcr wierden,
en zich met meer ftyve zwarte hairen bezet vertoonden ; maar ze hadden ook op
den rug eene geelbruine vlak , die uit de gelykverwige hairen ontllond. In deze

ge-

• In Linti. Syfi. Nat. pag. 820. fp. 42. P&al. B. wordt hy genoemd, Plantaginis. è.tSpaaiK
fcbe Faan. 'Er is nog een andere dezen aardigcn Nachtvlinder zeer geiykende foort; maar
dcaelve hteft , op de boyenvleugekn witte , in plaats van hel-geeie plekken.

K L E E M A N jr.
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"tAB. gedalte en ouderdom ontving ik ze gezond en frifch van ylugsburg; waarop ik
XXIV.

terftond eene derzelven afbeeldde, gelyk ze op Tab. XXIV. Fh. i. te zien is.
rtg. 1.

<j > I. o

Alhoewel nu myn Vriend dexe Rupfen met genoegzaam voeder op de reize

voorzien hadde , kon ik echter ligt denken , dat hetzelve zeer verouderd of ver-

welkt, en zy bygevolg hongerig raoeften zyn ; derhalve gaf ik haar terftond

frilche Salade ; en ik zag, dat zy 'er fmaaklyk van aten. Na verloop van vier

dagen veranderden zy weder, dus ten derden maale, van huid; en hadden toen

Fig. 2. de gedaante van onze a^e Ftg. De ruggevlak, welke van boven, door de

eerlte drie ringen, tot in den vierden liep, was nu iets helderer dan te vooren,

en beftond uit roodbruine borftelhairen ; doch op de twee laatfte ringen, en op
den Nafchuiver, waren de zwarte hairen wel eens zo lang, als op eenige andere

plaats. Vervolgens vervelden zy nog tweemaal, en na de vierde verandering

F^i- 3- van huid hadden zy de gedaante van de 3de fig,-^ wanneer haare groote ruggevlak

uit meer tegelroode hairen beftond, en byna vyf ringen befloeg. Na de vyfde
P'g- 4- verandering van huid , waren ze volkomen zo als 'er eene in de 4de fig. is af-

gebeeld ; ze hadden diestyds nagenoeg- de lengte van één duim. Dan laat ons

(deze afbeelding nu eens wat nader beichouwen.

De voorheen, nog klein zynde, zwarte blinkende kop van deze Rups, was

nu, even als zy zelve, merkelyk grooter. De grondverwe des lyfs, en der poo-

ien, vertoonde zich dof zwart; welke koleur ook de hairen, op de drie voorfte

en twee achterfte ringen ftaande , hadden. Van dezen waren de achterften we-

derom niet alleen de langften, maar nu veel langer; ftaande fchuins op in de

hoogte ; terwyl de overigen meer korte en afgeftompte borftels geleeken ; doch

allen ftonden zy ftraalvormig op verheven knoppen. De tegelroode hairen befloe-

gennu meerendeels de zes middelfte ringen van boven; en tot hier aan toe waren

myne Rupfen nog op haar fchoonfte ; dan , vervolgens ftieten zy de lange hairen

dermate af, dat ze zo kort wierden als de overigen.

Deze Rupfen waren zeer vlug en fnel in 't kruipen; dan, toen ik in de Maand

September gebrek aan Salade bejon te krygen, moeft ik onderzoeken, of ze

ook andere GewaiTen of Planten wilden nuttigen. Ik bevond toen dat ze, onder

anderen, meeft vielen op de groene bladeren van den wilden rooden Nachtveil;

des ik ze tot het einde van die Maand daar mede voerde. Eindelyk, geene fpyze

meer willende nutngen, verborgen zy zich onder de bladeren van haar voeder.

Tig. s. en bleeven, op die wyze te zamen gerold, als de 5de Fig. vertoont, liggen;

wel-
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welke geftalte zy ook aanncemen, zo dra ze aangeraakt worden. Vervolgens T^n.

bemerkende, dac 'er eenigen in die geftalce dood bleeven, zo bragc ik ze uit ^XiV.

de warme Kamer in een Keider; maar ook dit kon niet baatcn; zy wilden den
gantfclien Winter niets nuttigen; en ik verloor ze allengskens, de eene voor en
de andere na,* zo dat ik 'er, in de volgende Maand ]\/aart, geene meer lee-

vend vonde. Ik beklaagde niy daarop over myn ongeluk , aan mynen Vriend in

^ugsburg; die ook eenigen van die broedzel voor zich behouden had; en hy
was zo gulhartig, dat hy my, op den 4dwn JptH des jaars 1757, nog drie ftuks

van deze Rupfen overzond; welken ik den 6^''-'" dier Maand gezond en frifch

ontving. Deze aten ook met gretigheid by my de bladeren van den bovenge-
melden Nachtveil; en wel tot den 7(^11 en Sn-i-" Mai; wanneer zy de gefialte

en grootte van de 6^'-' Fig. hadden. ^^i' ^

%. 6.

Nu moeden zy nog eens van huid veranderen ; en ze leiden ook hunne oude
Rupfenhuid af, maar zy namen geen nieuwe weder aan. De Rups veranderde

naamlyk in eene Pop; waartoe zy zich, op den B'tcn iJ-/^/^ door een dun en
wit Spinzel gereed maakte. De Pop zelve was koolzwart, en van achteren met
eene kleine Itaartfpics voorzien; gelyk de 7dt-' 1'ig. aantoont. Eene myncr drie Hj-. 7.

Poppen was iets dunner en kleiner, dan de beide anderen; en dit was de
rede, dat ik 'er een Manlyke Vlinder uit verwachtte. Ik getrooftte het my der-

halve des te eer, toen 'er ééne der twee andere Poppen verdroogde; vermits

ik toch op een pnar VJinders hoopen konde Dqzc myne hoop wierd ook, bin-

nen 12 dagen, vervuld; want den ip^ien en 20'ten Mat kreeg ik, zeer gelukkig,

zo weleen fraai Mannetje, als een fchoon Wyfje; welken, behalven door de
verfchillende dikte van 't achterlyf, ook door de grondverwe der ondervleugelen

,

en des achterlyfs, van elkander te onderfchciden waren.

§ 7.

Men ziet het Mannetje in de S'^e Fig. Deszelfs ondervleugels hebben eene Fig. g.

meer oranjcgcele, dan donkere okergcele grondverwe; en daarin befpeurt men
verfcheiden, ten deele verilrooide, ten deele te zanienhangende zwarte vlakken
en llreepen, van verfchillende vorm en grootte. Hicrbenevens wordt men, aan
den achterllen rand, ook nog eene rei van zodanige te zamenhangende vlakken,
gewaar; die meteene fmallc oranjegeele bezooming omvat zyn. Het achterlyf

fchvnt eene even zo gecle en breede bezooming te hebben, doordien deszelfs

middelde grond zwart, en ter wederzyde ingetand zy. De grondverwe der

boven vleugelen is mceftal koolzwart; en door de/e loopt 'er, van de inledinr

af, tot aan de uiterfle hockfpits, een geflingcrde ongelyk breede en ingetande

heldergeele ftrcep, met verlcheiden zydetakken van dezelfde koleur voorzien.

Eene andere zodanige dwarsvlak ontdekt men in 't midden naby den voorden
Wde Deel \jie Stuk. S randi
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Tab. rand; en deze heeft, aan de inleding, een fmallen flreep van gelyke heldcrgeeJe
XXIV.

ifoleur. Ook hebben deze' bovenvleugels aan den buitenllen rand, even als de

onderllen, eene gelyk brecde oranjegcele bezooming; en aan den achcerften

eene fmallere. De kop, mitsgaders de vcdervormige Sprieten, en 't kleine

voorlyf, is zwart,* van achteren heeft de kop een p:iar ü,rootte geele punten;

waartegen de fmallc en lange fchoiiderbladen een heldcrgeel boordzel hebben.

§. 3.

^'S- 9 De 9'''C Fig. van deze Plaat vertoont ons het Wyfje van dit llach van Vlin-

ders, in eene vliegende gellalte. De grondverwe der ondervleugelen, en de

bezooming van 't achtcriyf, zyn hier niet geel, maar fchoon vuurrood; doch de

bezooming van den achterllen rand is niet van eene diergelyke koleur; voorts

ziet men ze echter ook met zwarte vlakken vercierd; en van de inleding af is

ieder, over de helft, tot aan een fmal overdwars verdeeld rood vlakje, geheel

^wart. De bovenvlciigels zyn aan die van 't Mannetje tamelyk gclyk; behalve

dat ze, aan den buitenrand, geene bezooming hebben,* en de geele llreepen en

vlakken vertoonen zich fchooner geel ; zelfs vindt men ze, omtrent den voor-

den rand, eenigzins in 'c vuurroode verdreevcn. Wyders zyn de Sprieten, ter-

wyl het achtcriyf dikker is dan dat van 't Mannetje, dunner; en de twee punten

achter den kop vuurrood.

$ 9'

Vermits ik nu een paar Vlinders van tweeërleie gedacht had, was ik begéerig

te zien, of, en hoe, zypaaren zouden. Ik liet deze Vlinders dicnvolgende ee-

nen nacht in één verblyf by elkander, en vond ze, des anderen morgens, op

Fig. 10. die wyze gepaard, als in de lo^'^ Fig. te zien: doch, gemerkt my het begin

dezer paaringc onbekend was, zo kan ik niet zeggen, hoc lang zy duurde. De
toegenegen Leczcr zal, zonder dat ik 'er my verder over uitlaate, ligtlyk konnen

Lett. ^. zien, dat, by deze paaring, de Letter .^. het Mannetje, en B. het Wyfje
en,£. aanvvyll:. Ik zal 'er daarom alleen nog maar kortlyk van zeg;;en, dat ik van

dezen de Eieren erlangden; die, als Ijoven reets gezegd is, tchoon groen en

paerelrond waren ; als mede dat ik 'er vervolgens ook jonge Rupfen uit gekree-

.gen hebbe*.

De

* Diergelyke VlinderE, welken zich op het einde van Mai , en in 't begin van Juny, vertoo-

nen, leggen hunne Eieren gemeenlyk fpoedig; waaruit dan, na verloop van 8 a lo dagen,

de jonge Rupsjes ren voorfchyn komen. Dezen veranderen vooits. tot in de Maand Sep-

~tember , in even diergelyke Vlinders; die weder paaren tu Eieren leggen; waaruit den die

Rivj.fen geboortn worden , welken overwinteren . en niet voor het volgende jaar in Vlinders

veranderen. Dus komen 'er van dez,c foort> 's jaarlyks tweemaal, Eieren, Rupfen en Vlin-

ders ten voorfchyn.
K L E E M A N K.
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De eenzaamc koolzzvarte Doorn-Rups, f7iet tegelroods

zyde-vlakken; benevens haare 'verandering in den fcboo-

nen grooten Pasrlemoer - Hinder *, behoorende tot de

M
Eerfte ClaJJe der Dagvlinders.

$. I.

_ _cn zal in gcene ClaOe der Vlinders, over 't algemeen, een zo fterk Tah.

geliaclu van elkander gclykende, doch van verfchciden aart van Vlinders, onc- XXV.

moeten , dan dat , 't welk in de Eerlle Cladè der Dagvlinders den naam van

Pacrlemoer- Vlinder heeft; om dat 'er ecne zo grootc menigte van zy, dat ik

hartlyk twyflelc, of ze allen, benevens hunne Rupfen, wel ooit ontdekt zullen

worden. Van diergelyke Vlinders, welken aan de ondervlakte hunner achtervleu-

gelen, doorgaans met zulke Paerlcmoerachtige, of zilvcrblinkende vlakjes voor-

zien zyn, hebbe ik airede tweeërlcie foortcn, benevens de verandering van der-

zclver Rupfen, befchreeven. Een derzelven praalt met zilvcrblinkende dwars-

flreepen; en is in 't Eerlle Deel van dit Werk op de VliJc J^ab. te zien f; en

een der klcinfle foorten met Pacrlemoervlakkcn vindt men in het Derde Deel op
de X^lc Tab. afgebeeld §. Dan tufTchen deze beide foorten, worden nog veele

andere, in groote vcrfchillende,foorcen gevonden. Zo is 'er, op de XlIIde Tab.

van dit Vierde Deel, mede een Vlinder dezer foorten te zien 4:; welke, in den
S 2 ecr-

•* In de aantekeningen van den Heer Fuefzlin, over de Switzerfche Infeöen, f. 30 w. 587.
Pap. Nynph. werd hy genoemd /Igloja. Of het juilt dezelfde zy die in Linn. Syft. Nat. p.

587. fp. 211. aangetekend ibat, zal ik tegenwoordig niet onderzoeken. Anders wordt hy
de groote Paerel -Flincler, en ook wel de Hoole» -Tliiider gehccten.

K L E E M A a N.

t Deze is wel onder de Paerlemoer- Vlinders de grootfte foort. Hy wordt in Linn. Syfl. Nat.
edit. XII. p. 787. fp. 209, l'aphia de Zihajirecp , genoemd. Doch 'er is my noch eene
byna zo groote foort bekend , die in Hongarycn en Stiermark gevonden wordt. Dezelve is

van boven, byzonder aan de agtervleugelen, byna Appelgroen, doch op de onderzyde van de
voorvleugelen ziet ze meer roozcnrood dan okergeel uit. Voor 't overige is de onderzyde van
de agtervleugelen Appelgrom, en met zilvergiinllerende ftreepen vcrcicrd. Ik kan my niet te

binnen brengen dat ik ooit van deze zeldzaame foort iets gehoord , of 'er by eenig Aufteur
icti van geleezen hebbe.

K L E E M A NN.

§. Deze is de Lathania, in Linn. Syfl. Nat. p. 7S6. /p. 213. en dezelve, die onder den naam
van den PaerelmoeJcr • Vlinder beft bekend is.

K L E E M A r; N.

i Deze is ds PapiHo Cinxia, van Linn. p. 7S4. /p. 205. Van de overigen, zo wel van de

groote
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Tab. ecrften opflag, op de bovenvlakce 'er wel na gelykt, maar geen Paerlemoerach-
^^^-

tige of zilverblinkende vlakies heefc; van hoedanige Vlinders 'er nog meer en

grooter foorcen gevonden worden; die, om dat men 'er gcenc zodanige vlakken

aan befpeurt, den naam draagcn van Pacrkmoer-Vimdcrs zonder Paerlemoer.

Voor tegenwoordig geniete il< het genoegen , dat ik , den Liefhebberen my-
ner Hiilorie der Infcdten, een werklyken Paerlemoer - Vlinder van de grootfte

foort, nevens zyne Rups en Pop, onder 't pog kan brengen. Deszelfs Rups is

my van mynen meergemclden Vriend, uit Frankfort^ in Juny desjaars 1757,
benevens haar voedzel, toegezonden; en ik hebbe dezelve gelukkig ter veran-

deringe gebragt. Deze zeldzaame Doornrups ontving ik den ipJen der voor-

noemde Maand, toen ze reets volwaflen, en in haare volkomen grootte was*;

Fig. I. zo als ik ze ook in de ifte Fig. dezer XXV'le Tab. afgebeeld hcbbc. Ze nuttig-

de deswegen wyders geen voedzel meer; het welk my des te aangenaamer was,

om <lat iic het haar bezwaarlyk zou hebben konnen verfchafFen. Het voedzel,

dat m.yn Vriend by haar in de Doos gedaan had, was reets verteerd of verwelkt;

en ik kende het Gewas, zo min als myn Vriend, fchoon hy de Rups in 't Woud
daarop zittende gevonden hadde. Hy had dit Gewas wel voor de bladen van

roode Nachtviolen aangezien; maar 't was fmaüer dan die, van bladen; en,

zonder Hengels, uit den wortel zelven voortgekomen. Myn Vriend voegde 'er

by, dat hy deze Rups menigmaal grooter gevonden had, en derhalve geloofde,

dat de myne ook nog aanzienlyker konde worden; maar zy fchikte zich, reets

op den tweeden dag na haare aankomft, toen ik ze naauvvlyks afgebeeld had,

ter veranderinge. Op dien tyd had ze, uitgeilrekt zynde, vooral niet meer dan

de lengte van anderhalven duim ; en als ze zich re zamen trok , wiord ze zo wel

korter als dikker. Wy zullen dezelve nu, volgens onze i'5c Fig. eens wat

naauwkeurigcr befchouwen.

§.

Haare grondverwe is wel over 't algemeen zwart; maar echter heeft ze nog

een byzonder en haar alleen eigen kenteken , 't welk in 8 heldere tichelroode

vlak-

groote als kleine foort, zal ik, zo my de Rupièn al onbekend mogten blyfen ,ten minden Je

gedaante van de Vlinders, in myne Byvoegzekit uaauwkeurig afgebeeld, trachten mede te

deelen.

K L E E M A N K.

• Ik ben zelve tot nog zo gelukkig niet geweeft, van deze Rups in haare eerfte jeugd te zienj

doch zy heeft, volgens de onderrichting van een mytier Vrienden, als zy uit het Ey komt,
eene bleek - hel - geelachtige koleur, en, in plaats van de Doornen alleen zwarte Stippeu ea
Hairen 5 als mede eeneu eveneens gevetfden kop.

K L E E il A N if.
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vlakken bcHaat; die onderaan, ter wederzyde , op de leden of ringen, welken Tab.

op de drie eerflen volgen, gezien worden. Midden over den rug loopt 'er, in^^^-
de lengte, een dubbele, en veelmaals overdwars afgebroken, eenigzins doffe,

en deswegen naauvvlyks kenbaare okergecle linie. Voor 't overige is alles aan

haar zwart; zelfs de 16 pooten ; van welken nochtans de vier paar llompe buik-

pootcn bruine zooien hebben. Haare doomfpitzen zyn volkomen zwart; tame-

lyk lang, en meer met tedere ilyvc hairen dan met byrakken bezet. Op ieder

van de drie eerfle ringen, welken op den hartvormigen kop volgen, liaan 'er

vier; op elk van de zeven volgende ringen zes, en op ieder van de beide Jaa.E-

üen weder vier.

Hoewel nu deze Rups reets naby de verandering ware, fcheen ze nochtans
veel vlugger in 't kruipen, dan andere Rupl'en dezer ClalTe, inzonderheid wan-
neer ze zich in vryheid bevond. Toen eindelyk de tyd der veranderinge naderde,
wift zy daartoe geene betere of bekwaamer plaats te vinden , dan het dekzel van
de Doos, waarin ik ze beflooten had. Zy maakte in het zelve, op de plaats,

door haar uitgekoozen, eerlt een fpinzcl, van eenige v.'einige draaden; waaraan
zy gezind was zich met haar achterltc deel vail: te hechten,- gelyk ze 'er ook ver-

volgens linierecht nederwaarts aan hing, met een gekromd voorlyf,- even als

in de 2de Pig, te zien is. Zy bleef byna den gancfchen dag in die geftake han->?»j-. x.

ijen; doch eindelyk flrookte zy de Rupfenhuid af ; en ze verfcheen, na verloop
van een quartier uurs, in de gcllaltc der Foppen in de 3^1-^ Fig. afgebeeld. Der-^^^'- 3.

zelver gedaante komt na genoeg met die der andere Poppen dezer Ciaflè over-
een ,• behalve dat haar acluerdeel meer gekromd , en 'er tullchen dit en 't voorfte
deel eene grooter inbuiging is. Voorts heeft ze op haare ringen ettelyke reien

laage wrattenvormige fpitzcn ; tervvyl aan 't voorfle deel , 't welk aan veele an-
dere Poppen de gedaante van een Mom -aangezicht heeft, de verhoogingen,
die anders de oogen en de neus vertoonen, naauwlyks zichtbaar zyn. Haare
koleur is, inzonderheid aan 't achterdeel, bleek tegelrood of liever blinkend
roodbruin; doch bieren daar donker of zwartbruin; en zo zyn ook, benevens
het Momvormige voorfte deel, de verhoogde wratten en fpitzen, alsmede de
llaartfpits, daar ze aan hangt. Van de goud -en zilverachtige vlakken, die an-
dersaan veele Poppen dezer Clafiè gezien worden, is hier niets te befpeuren.
Indien nu zulk eene Pop gezond zy, dan geeft ze, op de minde aanraaking,
door fnel heen en weder van zich afteflaan , haare gevoeligheid re kennen. Na
verloop van 12 dagen, kreeg ik, uit deze niyne Pop, dien grooten en fchoonen
Paerlemoer- Vlinder, welkcD wy in de 4-ie en 5 ie Fig jn tweeëxleie geilalte%. ^
•afgebeeld zien. en 5.

S 3 'S. 5- D.«
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§. 5-

Tab. Oe 4^= Fig. vertoont dozen Vlinder zittende, met de boven en ondervleuge-

XXV. leii om hoog geheven; waar door de onderviakte der beide vleugelen van de

cene zyde in 'c oog vale. Aan den ondervleugel ziet men meer Paerlemoervlak-

ken, dan aan den bovenvleugel ; doch over 'c algemeen zyn ze, aan deze Vlin-

ders, nu in een meerder, dan in een minder getal, en nu groorer, dan kleiner,

te vinden, RaalvenJe de grondvcrwe der ondervleugelen, dezelve is altoos blee-

ker, dan die der bovenvleugelcn, en genoegzaam firoogeel. Dcsnkttegen-

ftaaude vallen echier de zilverbünkende Paerlemoervlakken zeer duidelyk in 't

oog; overmits zy niet alleen op een byzonderen groenen grond (laan, maar ook

eene tedere, ongelyk breede, zwarte, en tuflchcn de fchaduA' en 't licht ver-

deelde bezooming hebben. Zy verfchillen nierkelyk in grootte en gedaante;

allecnlyk fchynen die genen, welken, na eene gelyk breede tuflchenruimtc, in

eene rei, aan den buitenllen rand (laan, en zeven in getal zyn, eencrleie ovaal-

achtige gedaante en eene evcngelyke grootte te hebben. De overige cieraaden

dezer vleugelen zyn beter in de Fig. te zien, dan te bcfchryven.

§. 6.

Betreflende nu de grondvervve der bovenvlcugelen, dezelve is meeflal donker

oranjegeel,' maar aan den uiterftcn hoek wordt ze even zo helder of bleek (Iroo-

geel, als die der ondervleugelen. Aan den buitenrand ziet men eene rei, doch

kleiner, en ten deele hartvormige, zilverblinkende vlakjcs; en omtrent den

voorilcn rand eene groater vlak; waar op, na eenigen afdand, een klein vlakje

volgt. In den overigen donkeren grond is deze vleugel met louter zwarte vlak-

ken, van onderlcheiden vorm en grootte, befprenkeld; waar onder echter de

vier, die aan den voorllen rand by de inleding overdwars (laan, de voornaamflen

zyn. Ze komen hier te meer in opmerking, om dat ze, byna in alle foorten

der Paerlemoer- Vlinders, zekere getallen, en menigmaal zo duidelyk vertoonen,

als men ooit fchryven kan, Aan zonimigen fchynen zy 't jaartal van 1556. uic-

temaaken,- aan anderen dat van 1538; ook van 1515, en van 151 8, en wac

diergelyke veianderingen meer zyn. Op dezen onzen Vlinder ziet men het ge-

tal van 1556. verkeerd gcplaatft; dewyl ik 'er by ongeluk in de afbeelding niet

om gedacht hebbc; ook moet men altoos den linker vleugel befchouwen; wan-

neer men deze getallen bell zien wil.' Diergelyke Vlinders, welken deze cylfer-

getallen vertoonen, zyn by de Liefhebbers van groote waarde; en zy achten de

Vlinders hooger, naar maace dat deze tekeningen duidelyker te zien zyn: intus-

fchen is het 'er nochtans zo mede gelegen, dat de Verbeeldingskracht 'er in

iicr daad veel by werken moet, om ze recht duidelyk te raaaken. In myne be-

fchry-
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fchryving van de beide bovengemelde foortcn, hebbe ik van deze getallen geen Tab.

gewag gemaakt; dan, gemerkt ik niy ligt verbeelden kan, dat zodanige Liet- ^^^•

hebbers, die deze getallen nog niet befpturd hebben, hunne Paerlemoer- Vlin-

dirs nu met veel naauvvkéiirigheid zullen befchouwen ; zo motte ik by het ge-

zegde nog voegen, dat incn deze tekeningen het duidelykltc vindt aan die genen,
weiken tot de ibort van eene midJelbaare t;rootte behooren.ö'

S- 7'

De»Sprieten, virelken by dit flach van Vlinders tamclyk 'ang zyn, hebbec
boven aan den top dikke koH'jes; dczeh-en zyh vanboven, tot over de helft,

altoos okergcel , en van onderen zwart. De beide grootte oogen zyn van een

blinkend blaauwgrocn, daar eenige zwarte puntjes door heen i'chemeren. Ver-

mits nu de Vlinders dezer Claflè, hunne vleugels om hoog !j,elloken hebbende,

het achterlyf bedekken, zo ziet men ook hier alleen het voorlyf; dat okergeel

,

doch iets befmuld, van kokur is. De vier lange met klaauwen voorziene pooteiï

zyn in tegendeel hclderer, dan de beide voorile kolfachtige voelpooten.

De 5^2 Pig, waarin onze Vlinder, in eene vliegende gertalte, afgebeeld is, F'i'.

vertoont o.is de bovenvlaktc der boven -en ondervleugelen. Deze vier vleugelen

hebben, doorgaande, eene geelachtig -roode, of" donker - oranjegeelc grondvcrwe.
Alieenlyk is dezelve, aan de buitenranden, niet een fmailen helderen okergeelen zoom
zodanig omringd, d^t ze, inzonderheid aan de beide ingetande achter- of onder-

vleugelen, zo veelmaals door zwarte en breede hoekfpitzen afgebroken is, als 'er

zwarte aderen in ten einde loopen. Op deze heidere bezooming volgt eerft een
ongelyk breed , en daarna een fmaller zwart boordzel ; waaraan eene rei zwarte
vlakken (laat; die ten declc driehoekig, ten deele fikkelvormig zyn: en de
grond, daar tuiïchcn voorkomende, vertoont eene rei oranjegecle, en ovaal

ronde vlakken. Ik zal de overige veelvuldige zwarte vlakken en dwarsflreepen

,

van verfcheiden vorm en grootte, waarmede deze vleugels tot aan hunne inle-

ding bezet zyn, niet omilandig bcfchryvcn ; nadcmaal ik ze op het naauwkeu-
riglle, volgens het oorfprongklyke voorwerp, duidelyk genoeg afgebeeld hebbe.
Tirplaatze, daar df^zc vlakken ophouden, wordt de grondveivve meer donker
en zwartachtig.; en even zo is het ook met het gantfche eenigzins bruine lyf ge-
field.

Be
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f.J-J*^-5"§>0'^*f-^->S.J'-^-»f-5)'^'>lJ-§3-lT^^->lJ-^f 5,"5»lJ»^^-5)<.}>iJ)^^5,,^^J>

Z)l^ mat - of dofgroene Rups van den Elzenboom , benevens;
haare Pop ; -waarvan de Hinder in het Derde Deel Tab.

XLl^I. reets befchreeven en afgebeeld is : behoorcnds
tot de tweede Claffe der Dagvlinders.

% E-

Q
Tab. j^ederc 17 jaaren hcbbe ik alle mogelyke poogÈngen aangewend, um de
XXVI. Rups van den byzonder fchoonen geelen , en menigmaal ook meer witten Vlin-

der deelachtig te worden * ,• doch ik hebbe mynen wenfch niet eer vervuld 'be-

zien, dan toen niyn Vriend, de Heer Fusli van Zurich , my fchieef, dat hy
deze Rups ontdekt, en alle jaaren op den i^llzenboom, ( Alnus nigra baccifera,

Frangula, ) had konnen vinden en deelachtig worden ; vermits deszeifs blade-

ren haar tot voedzel verflrekten f. Zo aangenaam nu als dit bericht my ware,
zo groot was de vrees, dat deze Rups, my toegezonden wordende, eene zo
verre reize, als van Zurkh tot Neurenberg, niet zou konnen doorllaan. , Ik

verzocht derhalve n)yn Vriend, dat hy my liever eene naauwkeurige aftekening

van de Rups, en l-f.\are Pop, zou overzenden; waarop ik die beiden, zeer juift

afgebeeld, en in h.i^re natuurlyke kolcuren gcfchilderd, in den jaare 1757. ont-

ving; waarvoor ik hem hier mede openlyk myne dankbaarheid betuige,

S. 2. Ge-

• 't Is, my toch meermaals gelukt; eu ilcrhalven kan ik uit ondervinding zeggen, dat de geele

foort van deie Vlinders aliyd het Mannetje is; maar die wat witter, (en in koleur dikwyls

nog witter dan die van ' vfels afbeelding, en ook wel iets groeiiachtigei , vooral aan de on-
derz.yde van de agtervleugelen uitvallen, ) altoos de Wyfjes zyn. In Linn. Syft. Nat. wordt
hy/>. 16^. fp- loó. Pap. Rhnmnuiy het Ceel -vliegende Blad, de Citroen- yiiuder genoemd.

K L E E M A N N.

f Ik hcbbe deze Rups mede op den Vuilboom , en telkens niet meer dan eene enkelde op een

blad. in de Maand Jtmy in verlch;llendc grootte, half en ook geheel volwaflên , gevonden.

By die gelegenheid hebbe ik gemerkt, dat 2,y op haaren weg zeer langkzaam vorderen, en

de plaats, alwaar zy in ruft willen litten . gemeenlyk met eenig Spiniel overtrekken; waar

aan ly zig met de haakjes, die aan de zooien van de Buikpooten zyn, zo vaft klemmen, dat

zy zig daar door tegen het afvallen beveiligen. Wanneer zy op die manier geruft zitten , dan

heften zy het voorfte gedeelte van haar lichaam gemeenlyk zodanig op, dat zy met de voor-

pooten het blad, waarop zy zitten, niet aanroeren ; zy trekken de voorpooten dan naar zig,

en houden zig alleen met de Buikpooten aan het blad vaft. Als men den laatiten ring van

haar lyf aanraakt, zo tilt zy dien op, even als of zy 'er zig mede te weer wilde ftellen.

Voor 't overige worden ze van eene foort van kleine roodachtige luizen of meiben geplaagd»

lliie ik ook op andere Rupfen waargenomen hebbe.

Kleemann.





TOM.IVS^iJCXVI.

*-^. c/. J/LÖ/èt a .72.. /èc. etejcc



DiR RUPSEN EN VLINDERS. 141

Gemerkt nu de Vlinder, uit deze Rups voortkomende, zo wel in 'c Voorjaar Ta n.

als in den Zomer verfchync, zo dcnke ik, dat ook de Rups tweemaal in 't jaar ^^V^'

te vinden is. De Vlinder althans, die in den Zomer ce voorfcliyn komt, paart

en legt zyne Eieren nog in dat Saifoen , waaruit de vroege jonge Rupfen geboo-
ren worden,- die vervolgens, groocer geworden zynde, in Poppen veranderen;
waaruit, wanneer zy den Wintor overgelegen hebben, in 't Voorjaar weder
Vlinders, en uit derzelver Eieren, de laatlle Rupfen voorekomen; die, om met
den Heer Linn/eus te fpreeken, de^Grinzen der Vlinders zyn, weiken in den
Zomer, en ook menigmaal nog in den Herlït, gevonden worden*.

§• 3-

In de l'te Fig. de?er XXVIf^e Tab. is de Rups in die gedaante te zien,^^- ^^

welke zy in haare eerfle jeugd heeft; doch in de a^t-' Fig. is ze in haare volko- ^' ^" ^'

men groette afgebeeld , en in de 5de Fig. ziet men de Eieren , waaruit zy ge-
booren wordt; diefchoon -geel van koleur, en langkwerpig rond van vorm zynf.
Aan de nog jonge en kleine Rups van de i'^^ Fig. is niets zonderlings op te

merken, dan dat ze airede dofgroen van koleur, en over 't geheel met korte

flu.

* De Rups van dezen Vlinder komt zekerlyk jaarlyks tweemaal te voorfchynj doch men zal
den Vlinder zomtyds heel vroeg, met het begin van 't Voorjaar, verder in de Zomer

-

Maanden , en dikwyls ook nog in den Herfil zien vliegen. Zy moet derhalve , in 't een of
inder jaar, wel driewerf ten voorichyn komen. De beroemde Zweedfche Heer, de Baron
Degeer , die in het ifteDcel van zyne verhandeling, (zie de Hoogduitfche üverietting, lilc
Deel, ifte Stuk, 3de Verhandeling, p. 100-108.) deze Rups ook befchreeven heeft, is van
meeuing, dat deze en andere Dagvlinders zo lang herom vliegen, als het fchoone weer van 't
jaar duurt; dat ze zich daarna , den Winter door, in de rceten van de Boomen en andere dier-
gelyke plaatzen verbergen , om zich voor de koude te befchernicn i en dat ze daarop terftond'
in de eerde fchocne Voorjaarsdagen, weder uit haare behuizing voor den dag komen. Doch
hier in hecfc hy zich buiten alle twyfel vergiit. Nademaal ik aan verfcheiden andere Vlinders
v.-aai genomen hebbe, dat zy in 't open veld, als het in 't midden van den Winter zaet weêr
en zonnefchyn is, dikwyls, reets in Januai-y en February , uit haare Poppenhuid gelokt wor-
den, zo mag ik hieruit, niar 't my voorkomt , roet recht befluiten , dat die Vlinders welken
jnen, in 't begin van 't Voorjaar, hei om ziet vlicgcij, geenc overwinterde, maar vee! eer
zulkcnzyn, die het zagte Voor;aars-weêr, uit haare reets in den voorleeden Herfft gewor-
den, en voorts overwinterde Poppen, hervoort heef: doen komen. Daarbtnevens kan ook
de welgeflelde en cnbtlchadigde ichoonheid van de vleugelen dier Vlinderen genoegzaam be-
wyzen , dat die Vlinders, welken met het begin van 't Vforjaar dikwyls vliegen, gcene zul-
ke overwinterde zjn kunnen, die reeds in den Herfil van 't voorleeden jaar als Vhnder heronï
gevloogeu zyn.

Kleemann.

t Als men deze Fleren door een vergrootglas beiicht.'gt, vertoonen ze zich zeer lierlyk; 7e
zyn, in delengte, met veele ribben envoorneq, doch, londsom het Ey, met nog veel racer
tedere voornen omgeeven.

. IFde Deel. iJIe Stuk. T Kleemakn.
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Tab. fluweelhairtjes bezet is ;waaromzy ook geen den minden glans vertoont; mitsgaders

XXVI. dat 'er hier en daar, tuflchen de korce , eenige langer hairen uirfteelien. Als ze,

volwaflen zynde , de grootte van onze ade fig, heeft , beloopt haare lengte

wel anderlialven duim. Zy draagt geen zeer dik lyf ; wordt nog naar achteren

allengskens dunner, en eindigt ten laatllen, met haaren ftaartkiep, in eene llom-

pe fpits. De kop is rond, en niet heel groot; haar lange lyf, zo wel van boven

als aan de zyden, rond vervvulfd, is by het afloopen echter met een zoom
voorzien ; en deszelfs ondervlaktc fchynt gantfch plat te weezen. Van koleur is

ze doorgaande mat -of dofgroen; en men vindt haar, even als in haare jeugd,

na ieder verandering van huid, met korte fluweelhairen bezet*; zonder dat 'er

dan evenwel langere tuffchen dezelvcn fhan. Wyders loopt 'er midden over den

rug, eene eenigzins donkerer linie; en de ter zyden rtaande luchtgaten zyn,

mede, donkerer dan de grondvervve. De pooten zyn niet meer in getal, dan alle

de Rupfen van dien aart hebben; (laan in dezelfde orde, hebben den gewoon-

lyken vorm, en zien 'er groen uit. Voor 't overige heeft deze Rups, haare

lengte uitgenomen, veel overeenkomft met beide de foorten, op de Voleen

Vllirte Tab. des eerllen Deels, in de tweede Claflè der Dagvlinders afgebeeld;

en waarfchynlyk zal ze ook even zo langkzaam in 't kruipen zyn als de voor-

noemden.

§• 4-

Wanneer deze Rups tot de verandering wil overgaan, maakt zy zich, volgens

het verhaal van myn Vriend, nu aan een loocrechc, dan aan een fchecf of fchuins

(taande, en ook wel aan een horizontaal liggend lichaam vall; gulyk de tegen-

woordige aan het dekzel der Doos, waarin zy was, gedaan ha'. Zulks gefchiedt,

door middel van een korten draad aan haar achterdeel; waarcegcn zy een langen

hairdunnen draad om het voorlyf maakt. En hierin kan ik hem , buiten dat ik

geene de minde reden hebbe om aan zync oprechtheid te twyffclen, te meer ge-

looven , om dat meed alle de Rupfen dezer Claflè gewoon zyn zich op die wyze

vad te hangen t- Hocdanigerwyze nu zulk eene Rups aan haare draaden
^ig- 3. hange, geeft ons de 3-^ Fig. te kennen; alwaar by a. de draad vad zit, met

• Hier van is zeïfs de kop niet vry. De Heer Baron Degeer heeft 7.c vergroot door eene Lupe

of Vergrootglaasje befchouwd , en bevonden , dat ze zwart , ftyf en van eene zonderlinge ge-

daante zyn. Van daar is ook de huid , eveu als by de aardige Chagryn - Rups , op het gevoc'

Kleemann.

•j- De byzonderheid haarer veranderinge verdient wel dat wy 'er omftandiger van gcwaagen.

Als de tyd der veranderinge dezer Rupfe daar is , dan zwelt haar lichaam derraaate op , dat

het bykans eene Cylindrifche gedaante kryge. Zy die zich lootrecht aan een lootrecht ftaand

lichaam veranderen, doen in dit geval even als de anderen, die zich aan een fcheef, fchnin,

of wel aan een horizontaal liggend lichaam veranderen j niaakende insgclyks het begin daai

mede* dat zy de plek, waarop baar buik zal komen te liggen, met ceo fyn SpiBiêl beweeveo.

Doch
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welken de Rups, als met een fiioer, by Lertcr b. omwonden is. Na dac ze nu Tas.

T 2 nog XXVI.

Doch ik hebbe, gelyk ook de Heer Baroa Legeer, aan dieigelykcii , welken sich lootrecht

veranderden , telkens waargenomen, dat z,y iich niet hec hootd indiervoege plaatzen , dal liot

hoofd boven te ftaan kome. Wanpeer zy nu de plek van haare verandering genoeg overgc-

weefd hebben, dan draaien zy het hoofd geheel naar beneden, en gaan verder voort met een

klein heuveltje van Zyde te fpinnen, waaraan zy zich met de agterpooten hechten; doch het

lichaam blyft in zyue voorgaande Helling , en het hoofd gaat weder naar boven toe. Hiei'op

doen zy alle moeite, om het plekje, waaraan zy het heuveltje Zyde gefponncn hebben, door
heen en weder wippen, met haare nafchuifpooten te vinden, om zig daarmede aan hetzelve

vaft te haaken; en dit doen zy , als het haar niet terftond gelukken wil, zo iaiig, met dik-
wyJs heen en weder te kceren, tot dat zy 'er zich aan geliaakt hebben. Vervolgens be-

ginnen zy haare draaden om zich herom te üingercn , trekkende dezelven over den rug tus-

fchen den vytdcn en zesden ring. Doch de beide einden dezer draaden worden hier niet. als

by de kool -en- venkel Rups, op een zekeren atlbnd van elkander, aan den grond van de rer-

anderings plek geweefd; maar op eene plek, daar het lichaam van de Rups ligt, op de vlakte

vaft gemaakt. De lengte van dezen flinger of gordel vereifcht , dat zy haar lichaam aan beide
de eindens fterk te zaraen trekken konaen; en dit doen zy ook wcezcnlyk zo verre, dat zy
alleen maar met de twee laatfte middelfte pooten den grond raaken. Hierop trekken zy alle

haare pooten, buiten de laatllen, van haare vcranderings plek af, en blyven zo, door
iniddel van dien gordel, als zweevendc in de lucht hangen. Eicdelyk krommen zy het lic-

haam dcrmaare fterk, dat de rug van tyd tot tyd hoogcr, en op 't laatft zo hoog worde, dat
haar lichaam een halven cirkel vormcere. Eenige brengen , om tot deze gefteltenis te komen,
een geheelen dag, en ook wel nog langer tyd, daarmede door. Alsdan beginnen zy verfcheiden
en geheel benaauwd fchynende bewcegingtn te roaaken; draaien zich heen en weder, en rek-
ken zich uiti terwyl ze zich lefFens van voeren, daar de voorpooten liaan, opblaazen. De
fcherpziende Heer Baron Degeer meent, dat dit 'er veel toe doet, om de huid van de drie of

• vier laatfte leden eerft afteftrookcn Zy wordt dan ook heel gerimpeld; en de Rups ichuift,

door verfcheiden te zamentrekkingen en uitduwingen der leden, alles achterwaarts. Dit alles

gefchiedt ,voor dat mer. nog iets van eene ijjleet op den rug waarneemt. En hier door wordt
de voorfte huid van het lichaam, al zoetjes, naar den ftaart toe gefcijooven ; het welk ten ge-
volge heeft, datzy meer uitgerekt worde, en op het laaif.e, door 't opblaazen van het voorfte
deel, zigtbaar moetetaiften. Zodra dit gefchied is, maakt zich de Pop verder, door ver-
fcheiden bcweegingen, ten vollen van de huid los, en blyft, even als te voorcn de Rups, in

den zyden gordel hangen. V/anncer de huid nu geheel naar achteren gefchooven is, dan trekt
de Pop den ftaart naar den kop, met het lichaam boogswy2e te krommen. Voorts trekt zt
met den ftaart , naar de zyde van de huid , die op den rug van de Rups lag ; en dewyl zy nu
den Haart buiten de huid uitfteekt, zo zoekt 7y met het punt van den ftaart het klompje Zyde
te bereiken . waaraan ze zich terftond met de haakjes, waar mede zy van achteren voorzien
is , valt haakt.

De Heer Baron Deneer zegt, dat hy duidelyk heeft kennen bemerken, dat de Pop, als

haare fiaartfpits buiten de huid was, en eer zy zich aan het klompje Zyde had konnen hechten,
oog aan de huid hing, die van onderen tuflchen den ftaartring gebleeven was. Zulk eene Pop
is in den beginne iets fienk , en dairby met eene vochtige Itoffc, als meteen vernis, over-
trokken, te gelvk doorzichtig, en 'lo buigzaam, dat zy bykans alle haare deelen in bewce-
ging konne brengen; doch het glinftcrende verni; verdroogt fchielyk. De Pop trekt zich
voorts te zaam; de huid wordt harder; punten en hoogtens vcrtoonen zich grooter dan in
den beginne, en de glans verzwindt zodanig, dat de huid geheel bleek, en niet meer zo be-
vallig hooggioen als te vooren zy. Poppen van eens bruinachtige kolcur, zoals de Heer
Röfel vermoedt dat 'er gevonden worden, zyn my nooit voorgekomen. Na een dag of 14
komen uit de'c Poppen, als reeds gezegd is, de Vlinders ten voorfchyn ; welken dan, in
plaats van een bloedrood zap, een helder waterachtig vogt uit haar agterlïe van zich fpuiten.

Wanneer zy op hunne ruft zitten, Üuitcn zy de vleugels zo dicht aan elkander, datzy den
halskraag en het gehecle achtcrlyf bedekken; en als men hen by de vlerken luiTchen de vingers
houdt, io trekken zy de pooten dicht aan hec ouderlyf. K L £ a w a w a.
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Tab. nog een halven, of ook wel een gnncfchen dag, dus in haare Rupfenhuid ga-
XXVI. hangen heeft, ftroopt zy dezelve eindelyk af, en verfchynt alsdan in eene Pop

van eene gancfch byzondere gellalce. Dezelve heeft een camelyk fpitzen kop,

een rond verhoogden bochel op den rug, en van onderen, ofeigenlyk van voo-

ren, eene buitengemeens dikke borft. Haar achterlyf loopt allengskens fpits

toe; en aan 'c einde hangt de afgefcrookte Rupfenhuid, als een bruine klomp te

zamen getrokken. Vo&its wordt deze Pop nog, even als de Rups voorheen,

door een draad vaflgchouden. Haare koleur is over 't algemeen wel groen;

maar ik vermoede, en 't is niet onwaarfchynlyk, dat 'er ook cenigen bruinachtig

konnen zyn; zo als die van de tweede ClalTe der Dagvlinders, in 't Eerlle Deel,

op Tab. VlII. Daarbenevtns fteüe ik dan ook vafl:, dat 'er de Vlinder binnen

14 dagen uitkruipt, ingevalle de Pop van zodanig eene Rups zy, welke uit de

Eieren van een Vlinder dezer foort gebooren is, die in 't Voorjaar zyne Poppen-

fchale verlaaten heeft: want de Poppen der Rupfen, die inden Zomer uitko-

men , blyven , zo als ik te vooren gezegd hebbe , onfeilbaar den gantfchen Win-

ter over liggen.

De bultige bruine Rups, met den verdeelden kop , en een paar

uitfleekende toppen ofpinnen; benevens haare verandering

in een zeer cierlyken Vlinder*: behoorende tot de

tweede ClaJJe der Nachtvlinders,

§. I.

Tah. Deze, ten aanzien van zyne gertalte, by uicrtek merkwaardige Rups hebbe
XXVI.

jjj^ benevens haare Pop, en den daaruit voortkomenden Vhnder, van myn bo-

vengenoemden Vriend, den Heer Fusli, uit Zurich, naauwkeuiig afgebeeld,

ontvangen; en by deze afbeeldingen het volgende bericht.

$. 2.

Lctt. A. In den Zoraer-en Herfïïtyd wordt deze zonderlinge Rups ( //. ) op de flrui-

ken der Braambeüèn en Hondskerllèn gevonden , welker groene bladeren zy tot

voedzel gebruikt. Haare hoogfte lengte zal milTchien één en twee derde duim

zyn: zy is wel niet dik van lyf; maar de menigvuldige byzondere verhoogingen

geeven haar, voornaamlyk op de bovenvlakte, eene zeer oneffen geftalte: daarby

is ze doorgaande bruin van koleur. De kop fchynt, uit hoofde der twee afge-

ftomp-

• De Heer Linnaus in zyn Syfl. Nat. pag. 83<J. fp. 97. Phal. Noft. noemt hem Batis, de

Braanibeeimaatle, de Bruinoog, maar ecnige Liefhebbers heeten hem de Munt,

K L E E M A K W,
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ftompte, en in de hoogte flaande wratten of pinnen, waarmede dezelve van Tm.
boven bezet is, verdeeld te weezen. Het eerde lid, dat 'er op volgt, of eigen- XXVl-

lyk de hals, heeft een paar kleiner wratjes. De twee volgende leden of ringen

maaken te zamen een bult uit ^ waarop men , van boven , ook een paar nevens .

elkander ftaande afgeftompte toppen of pinnen ( zie Letter d. ) befpeurt. De
vierde en vyfde ringen fchynen onder allen de gladllen; fchoon eik op zyde

eene van onderen fchuins naar voorcn opwaarts verheven heldere (cherpte ver-

toone; en men ziet, tulTchen deze fcherpigheden, boven aan den rug, een paar

langkwerpige zwarte vlakken. De volgende zesde, zevende, achtlle en negende
ringen zyn , inzonderheid daardoor, van de overigen onderfcheiden , dat 'er op
ieder een (lomp vierkant in de hoogte ftaat; 't welk aan zyn fcherpen kant eene

heldere bezooming heeft. Hierdoor verkrygc de Rups zulk eene gedaante dat

het eveneens iy , als of ze op de zyden uit louter ruitvormige vierkantjes te za-

men gelteld ware,- en wel te meer, aangezien ook de beide volgende ringen

even zodanige, hoewel kleiner, winkelhoekcn hebben. Deze met diergelyke

llompe hoekfpitzen bekleede ringen zyn allen, aan den bovenden hoek, op
het donkerde, en nagenoeg gantfch zwart. VVyders heeft de laatde ring, bene-

vens de ftaartklep, wel eene iets andere fchikking," dan hy is echter ook met
fterke en fcherpe verheven hoeken en randen voorzien. Voor 't overige vindt

men deze Rups eenigzins overeenkonidig met de Kameclrups, welke ik in 'c

Eerde Deel van de tweede Cladè der Nachtvlinders, op Taö. XX. afgebeeld,

en aldaar hefchreeven hebbe,- inzonderheid dewyl ze, even als die, dikwyls

baar achterlyf met de Nafchuivers om hoog deekt, en een tyd lang in die ge-

ftalte ziccen blyl^ Haare zes fpitze klaauwpooten en de 8 dompe buikpoocen,

zyn, gelyk de beide laatdcn, allen bruin vankolcur; en zy zal, zo ik vermoede,

ook langkzaam in 't kruipen weezen.

§. 3-

Wanneer deze Rups veranderen wil, maakt en omhult zy zich met een zil-

verkoleurig wydgatig Spinzel*; en als ze de Rupfenhuid daarin afgedrookt heeft,

dan verandert zy in zulk eene Pop, als hier met Letter B. getekend is. Dezelve
loopt naar achteren zeer fpits toe; zynde, gelyk meer anderen, bruin van ko-

leur: voor 't overige is 'er niets byzonders aan in opmerking te neemen. Deze
Pop blyft gemeenlyk den Winter over liggen; zo dat haar Vlinder cerd in de

Maand Mat der volgende Lente te voorlchyn kome. Dan, naar het bericht

van mynen Vriend, had hy ééne dezer Rupfen gezien, waaruit, zes weeken na

haare verandering, de Vlinder geboorcn wierd; weshalve hy nog in 'c zelfde

jaar, waarin de Rups uit het Ei gekomen was, zyne Poppenfchale verlaaten

hadde. T 3 §.4. Men

f Dit Spinzel maakt zy gewoonlyk tuflchen de bladen van de Frainboizenftruiken , op het vrye

veld ftaande Het agterfle gedeelte van Laare Fop is van kleine haakjes voorzicni waarmede
ty uch aan haai Spinzcl hecht.

Kleemann.
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S. 4-

Tab. Men ziet dezen Vlinder in de Fig. Letter C. met uitgebreide vleugelen.

XXVI. Schoon hy niet van de grootllen zy , ontbreekt het hem echter aan geen cieraaden ;

Lett. C.
erelyk inzonderheid aan de bovenvleugels te befpeuren is; die, door middel van

de verftrooide groote witte vlakken , eene byzonder fraaie vertooning maaken.

Dezelven (laan in een bruinen grond, en zyn, ten deele, omtrent het midden,

in 'c roozenverwige verdreeven; dit roozenverwige verliert zich ten deele weder

in 't bruine; terwyl ze echter allen een fcherpen witten omtrek hebben. In ieder

dezer bovenvleugelen telt men vyf zodanige vlakken; indien men de kleinen,

aan den buitenrand ftaande, niet mede wille rekenen. In vcJrm of gedaante zyn

ze verfchillende ,• en de beiden, die aan den uicerften hoek van den voorlten

rand gezien worden , zyn alleen in 't roozenverwige verdreeven ; dan tullchen

beiden wordt 'er nog een klein helder puntje gezien. De vlak, by de inleding

des vleugels ftaande, is onder allen de grootfte; en ze fchynt, uit hoofde van

de daar byftaande kleine bruine vlakjes, in een witten en roozenverwigen grond

verdeeld" het welk ook op te merken is omtrent die, welke aan den achterllen

ftompen hoek dezer bovenvleugelen gezien wordt ; doch de vyfde dezer vlakken,

die tulTchen de beiden aan den achterrand ftaat, is de fmalfte.

§. 5-

Het voorlyf van -dezen onzen Vlinder heeft van vooren byna dezelfde bruine

crondverwe als de bovenvleugels; dan naar 't einde wordt die koleur in 't rood-

achtige verdreeven. Hei achterlyf, daarentegen, is, zo als de ondcrvleugeis,

bleek of helderbruin olyfkoleurig, met eene donkerer verdieping of belomme-

ring; en deze vleugels hebben aan den achterrand eene iers helderer bezooming.

Of nu voor 't overige deze Vlinder naar een Mannetje of Wyfje afgebeeld zy,

is niet wel te beflilTen; alhoewel ik nagenoeg gelooven zou, dat het oorfprong-

• kelyke dezer afbeeldinge een Wyfje geweeft zy. Men kan dit eenigermaate

afleiden uit de beide bruine Sprieten, die tanelyk dun en hairvormig zyn ; ge-

merkt de Wyfjes, gelyk den Liefhebberen der Infeélen niet onbekend kan zyn,

gemeenlyk dunner Sprieten hebben, dan de Mannetjes*.

• In 't Jaar 1754. hebbe ik, op den i^denMai, uit eene overwinterde Pop, dezen Vlinder

insgelyks bekomen. Hy was in alle deelen volkomen g°lyk aan de Röfelfche afbeelinge; uit-

genornen dat de Voelhoornen iets dikker waren, en het agterlyf daarentegen wat dunner was.

Miflcliiea was deie Vlinder het Minnetje; zyne oogen waren geelachtig groen.

Kleemann.
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VyfderUie hyzonder fchoone Vlinders, waar van *er

vier tot de tweede Clajfe der Nachtvlinders ^ en één tot

de eerfie Clajjl der Dagvlinders hebooren.

D
\, 1.

'ebyzondej fchoon getekende, en tot de tweede Claffè der Nachtvlin-
ders behoorende Vogel, benevens de zeldzaame Vlinder van de eerfte Ciadb
der Dagvlinders , op Tah. XXVII. afgebeeld ; mitsgaders de beide fchoone
foorten, op Tah. XXVIII. Fig. 2. en 3. te zien, zyn my, door mynen meer-
gemelden Begunftiger, gulhartig toegezonden, met verzoek, dat ik ze in 'c

Vierde Deel myncr Hiltorie der Infeden mogte plaatzen. Aan dit verzoek in
dezen voldoende, hebbe ik 'er teffens nog bygevoegd; de afbeelding van den
zeldzaamen Nachtvogel, die op Tah. XXVIU. Hg. \. voorkomt. Ik hebbe
dit te eerder willen doen, m de hoop, van niet alleen veele Liefhebbers myner
Werken , die my dikmaals verzoeken , om meer Vlinders uittegeeven , daardoor
te voldoen ; maar ook om van den een of den ander , wien deze Vlinders reets
bekend mogten zyn , eenig naricht van de Rups , waaruit zy ontdaan , te erlan-
gen; om door den tyd cene befchryving van haare volgende verandering te kon-
nen mededeelen. De eerfte van onze Vlinders , op Tab. XXVII. afo-ebeeld is

Een zonderling fchoone Nachtvlinder der tweede
Clajfe, met hoog karmynroode ondcrvleugelen en achter-

iyf; en met witte , overdwars met zwarte vlakken ,

verderde hovenvleugels *.

§. 2.

Menigwerf hebbe ik de fchoenheid, zo van dezen als van verfcheiden andere Tas
Nachtvlinders, gade flaande, met verwondcringe daaraan gedagt; wat toch de XXVIL
oorzaak mogte zyn , waarom de^e Schepzels met zulke fchoone en prachtige ^'^S- i-

koleuren vercierd mogten weezen; daar ze flechts by nacht vliegen , en zelden'"^'
onder 'c oog der vernuftige Schepzelen, die 'er de Wysheid van d'en grooten
Schepper uit zouden kennen erkennen, komen. Ze hebben altans zekerlyk

deze

• Deze fchoone Nachtvlinder , heeft in Linn. SyJI. Nat. Phal. Bomb. /». Sao /5> ao de»
oaam vin Hebe of de fVeduwe gekreegea /r- f •
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Tab. deze pracht en dat cieraad niet, om de Vleermuizen en andere Roofdieren tot

XXVII. zich te lokken ; want dezen , op buit uitgaande , en dien betrappende , zien 'er

geenzins na , of dezelve fchoon of llechc van koleur zy. Zouden die Vlinders

dan ook niiiïchien deze cieraaden om hun zelfs wille bczirten,- om, daar ze des

nachts zeer icherp ziende zyn, elkander, eer voorcplanting van hun gedacht op

te zoeken, en des te gerceder te konnen vinden? Ik voor my ben ten minlle

niet vreemd van te denken , dat de Vlinders , of fchoon ze , door middel van

- hunnen fcherpen reuk, elkander wel weeten te vinden, elkander nochtans voor-

naamlyk erkennen aan hunne Leverei, waarmede de Alwyze Schepper ieder

foorc, jaarlyks, op nieuw bekleedt*., Doch laaten wy ons bepaalen ter befchou-

winge van onzen tegen woordigen Vlinder, welks Rups my thans nog onbekend

is. Het komt my echter voor, dat men wel gegrond mag (lellen, dat hy uit

eene met digce hairen bezette Beeienrups gebooren worde. Alle de my bekende

zulke diklyvige Nachtvlinders, dezer Clafle, die met roode of geele ondervleu-

gelen, en mee bruin of zwart getekende bovenvleiigelen pronken, hebben toch

een eveni-clyken oorfprong. Dit toonen ons die genen , welken in 't Eerde

Deel, tvveede Chiïe der Nachtvlinders, Tab. I. X. XLIII. en in het Derde

Deel, Tab. XXXIX. Fig. l. 2. benevens de Rups in dit Vierde Deel, Tab.

IV. Fi<y. 4. en de befchreeven Vlinders, die Tab XXIV. voorkomen, duide-

lyk genoeg aan. Mogelyk zal de tyd leeren , dat ik hierin niet gemift hebbef.

S- 3-

Fig. I. In de if^c Fig. onzer XXVIl-lc Tab. zien wy dezen Vlinder zittende, met

geflooten vleugelen; waarby men het minlle van zyn cicrajd gewaar kan wor-

den. De fmalle bovenvleugels fchynen hier ecne witte grondverwe te hebben;

welke met vyf of zes zeer byzondere golfachcige, brandzwaire dwarsllreepen

,

van ondcrfcheidcn breedte, doorcoogen is. Eén dezer itreepeii aan den achter-

ften

• 2,oude niet wel de wyze Schepper, met die menigvuldige fchoonheden. waarmede dit , anaers

in veeier Mcnfchen oogcn gering Idiynend, Sfhepzel, zo uitmuntend vcrcierd is, bedoelen,

den Menfch, om wiens wille doch alles gemaakt is geworden, het geene gemaakt is, hier

door tot verwondering over z.yne Werken, en vcreering van Hem, optewekken? Geeu. ver-

rtandig Mcnlch immers kan %o ongevoelig zyn , dathy ,op het befchouwen van zulke menig-

vuldige fchoonheden , niet in eene vergenoegde verwondering komen zoude. Het moet hen

natuurlyk, als fpottende, over zynen evennienfch doen grimlachen; en hy kan zich niet wel

onthouden van met den Godlyken Dichter uitteroepen : de Werken dgs Hecren zyn grootj iy

worden gezogt, van allco die 'er lult in hebben!
K L E E M A N N.

+ De Heer /ïó/^/ heeft zig zekerlyk hier in niet vergift; want de Rups, waaruit deze fchoone

Nachtvlinder zich ontwikkelt , is werklyk eene dgt mst hairen bezette zo genoemde zoort

van Becrenrups, waar van men wel ecne byzondere Clafle zou kunnen miaken, als men 'er

juit toe had, on} de Ckfls van de-.e Schepz,eien te vermeerderen. Ik heb deze Raps, Bene-

yens haaa'e Pop, in myae Byvoegiclea op Tab. Xlil. Fig. i -4. voorgelleld.

Kleemann.
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ften of buitenrand is tamelyk fmal en ongelyic. Op dezen volgen twee iets bree- Tab.

der ftreepen , welken tegen over elkander iban, des zy zich vertoonen, als of'"^^^^^-

ze, door die verdeeling, een zelfden ourfprong hadden. Daar op volgen twee
naby elkander ftaande, die genoegzaam het niiddeldeel des Vleugels inneemen;
waar op, na eene breede tuflchenv.ydte, niet verre van de inleding een fmaller

ftreep te zien is; en by de inleding, alwaar de vleugel op zyn fmallle, en aan 'c

Voorlyf vafl: is, ziet men in eene zwarte vlak drie wicte pmiten, in de gedaante
van een klaverblad. OndertufTchen zyn alle deze zwarte vlakken of Itreepen aan
den omtrek roodachtig geelbruin, en in den witten grond verdreeven; zo dat de
Vleugels als verzengd zyn, en brandvlakkcn ichynen te hebben. Doch het
Borlllhik of Voorlyf, de Kop , de Sprieten , en de zes Pooten zyn gantfch

zwart; terwyl de invoeging of verdieping des kops en van den halslcraag fchoon
karmynrood is.

§.4.

Wanneer deze Vlinder zyne vleugelen vervolgens uitbreidt, dan maakt hy eene

veel prachtiger vertooning, als uit onze 2^'^ lig. blykt. In die geftalte krygt h^. 2.

men, behalve de karmynroodc ondcrvleugelen, ook het dikke achterlyf te zien,

dat met die zelfde koleur vercicrd is; en in beiden 'vordt die koleur door ver-

scheiden koolzwarte vlakken zeer verhoogd. Raakende de ondervleugels, de-

zelven hebben ieder, buiten de Imalle franjeachtige bezooming, in hunnen
hoogrooden grond, drie ongelyk breede dvvarsilrecpen of vlakken; waarby
nog aan den voorden rand eene iets fmaller en Ipits toetoopende vlak, en aan
den binnenrand een klein puntje gezien worde Midlcrwyl hebben alle deze
ilrcepen eene tedere, en eenigzins heldere menieroode bezooming*. Op het

midden der bovenvlakte van het dikke achterlyf, befpcurt men niet alleen eene
rei groote aan elkander hangende, byna diiekantige dwarsvlakken; maar men
ziet 'er ook even zo veel aan ieder zyde, welken echter niet zo groot, en met
de eerden, door een i'mallen tuOchen de ringen doorloopendcn dwarslkeep,
vereenigd zyn. De beide laatlle leden van 't achterl\f vindt men volkomen
zwart; en het voorde gedeelte van 't bordduk is, byna tot op de helft, op eene
zonderlinge wyze zwart gekoleurd. De beide Sprieten van dezen Vlinder zyn
eenigzins vedervomiig; maar, gemerkt de VV.gel, naar welken ik rayne afbeel-

ding gemaakt hebbe, een Wyfjc was, gelyk het dikke achterlyf te kennón
^eeft; zo is, uit ktachte der gciykvorniigheid, welke tulTchen de overige Ibor-

len dezer ClaiTe gevonden wordt, ligt te beOuiten, dat die van 't Mannetje
veel breeder zyn. Jjg

• Men merke hier omtrent nog aan. dat alle Wyfjcs geen gelyk aantal, noch allen even io
groote xwarte plekken , in de hoogioode ondervlcugelen hebben, als de Röfclfchc afbeelding
aanwylt. Daarbenevens is ook.aan het met de breede Voelhoornen voorziene Mannetje, het
roode in de ondervleiigelen zo hoog en levendig niet, m^ar veel helderer en bleckcr.

/File Deel. iji? Stuk. V. K l e k m a .\ n.
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De groote, bruine Woud-Vlinder*; behoorende tot de

Eerfte Clajje der Dagvlinders.

§ 5-

Tap,. ik hebbc rcets meermaals aangemerkt en. gezegd, dat 'er zelden ecnc fcor:

XXVII. van Vlinders zy, die niet eene kleine of grooce Byfoort heeft,- en dat de/,e (bor-

'^^5'.
^' ten elkander zo gelyk konncn zyn , dat men ze dikwyls voor eenerleie houde

:

en hiervan kan deze groote bruine VVoudvlinder ons een nieuw bewys verkenen.

In hcc voorigc Deel dezer Hillorie der Infcften is airede, op Tab. XXXiV.
Fig.

* De Heer Litiuaus heeft dezen Vlinder, in 2.yn Syft. Nat. Pap. Nyraph, p. 772. fp. 148 wel

Seniele , of dtn Europifchen Atlai genoemd; maar hy heeft dien, naar den Heer van Rotteni-

hurgs aanmerkingen, (lie den Hallijchen Natiiurforjcher V,de Ituk. p. 17. ». 3 J zo als

meer andere Audteureii gedaan hebben , met den Pap. Hennione, welken é/?/ in het lilde

Deel op Tab. XXXIV. Fig 5 en 6 afgebeeld, en de Heer Hufnagel in lyne Vhnders Tabel-

len , voor den Vlinder Seniele in%g€i^ki verkeerd aingeiien heeft, ggheel en al verwiikld. Der-

halven zo is, volgens den Heer van RotteKburg , de tegenwoordige Röleliche Vlinder eigen-

lyk niet de Pap. Heimione; maar wel de Pap. Nymphalis Qcmmat. welke ydkda heet.

jonge Liefhebbers noemen hem den Eremiet. Tiilichen dc/.cn groutcn Vhnder A^f/Zf^/.?. en

tuflchen den in het lilde Deel op Tab. XXXIV. Fig. 5 en 6 afgebeelden Hermione, anders

onk de Af.yt'?««s genoemd , zyn 'er teil miniten nog tweeërieie hiertoe bchoorcnde foorten.

De eene is bjkans zo groot, als de tegenwoordige Felleda, en heeft eene even zo donkere

grondverwe; maar ze komt, ten aanzien van de mindere atgcdeelde en iiitgetakte heldere

plekken, inzonderheid daar ze niet wit, zo als by de tegenwoordige f^elteda, maar iets gce-

ler zyn; (waar benepens ook de builende rand der vleugtien met in zo kcnnelyke takkenpun-

ten uitloopt,) meer met de voorgemelde kleine foort van den Vlinder Hermione overeen.

Buiten deze groote, .met de kleine Hcrmiune naby gelykende ioort, is 'er nog eene andere

hclvcrwige foort, die onder den uaini van Feldvenm\s€i.zx\A is. Doch by aeze ioort hangt

de heldeie h;er aaneenverknogte Itieep in de bovcnvleiigelen niet te zanien ; maar dtzclve

fchyu»^, door den bruinen grond der vleugelen, waarin de twee zwarte ronde plekken ook te

tXta zyn, afgebiokeu, als vyf of zes van elkander afgefcheiden heldere plekken , dour.

Daarentegen is de heldere iheep in den achter -of onder- vleugel, by eenige van die foort,

dcrmaate niet de gronJverwe vermengd, dat ze zich niet zo duidelyk, als aan de Hermione ,

en de voorgenoemde groote donkere Ioort, laat ondcrfcheiden. M.rar her onderfchcid h, ten

aanzien van de donkere en heldere plekken, op de ondcrfte zyde van den vleugel, zo zigt-

baar, dat men daar door genoodzaakt worde, dez,e foort, niet miflchien llechts voor eene

baiterdlbort te houden; maar voor eene, welke daadlyk ondcrfcheiden is, zo van oe voori-

gc' Hcrmisae , als van de tegenwoordige Felleda , mirsgaJers van de rcedsgcnoemde bykans

even zo groote donkere, doch daaibencvcns meer met de Rüfelfche Hirwioiie veel overeen-

komende ioort. Overiv.it- 'er nu, buiten de tegenwoordige groote Fclleda, nog iwee andere

foorten p-evonJcr. worden , waar van de eene iets grooter dan de Hermione , in het lüde Deel

Tob. XXXIV Fig. 5 en 6, doch de andere weder iets grooter dan deze, en evenwel niet zo

groot ah de Villcda of Eremiet is, zo zou men dï Röiehche Hermione, aU de kleinfte foorc.

Hermione Minor, maar dic. welke iets grooter is, Hermione Media, en de nog grootere

lI^r:,none Major kunnen noemen.

De jf : ccldiiigen van deze en meer andere Vlinders, die tot zulke foorten van Dagvlinders

behoorcn, zullen nog in myae By'voegzelefi voorkojncn.

K L E F. M A N N>'
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Fig. 5 en 6, een donkerbruine en okcrgecle Dagvlinder van de eerlle ClalTe te Tab

zien; welke den tegenwoordigcn, in onze s^t en 4'it /'7^. afgebeeld, zo na ^XV'iJ-

gclyk is, dat men dezelven ligdyk voor Tweelingen zoude aanzien. Ook zullen

zy,dic vafllleüen, dat 'er oneer de Inlcflen mede wiilelfoorten of verballeringen

zyn, iiet werklyk daar voor houden, dat ze beiden hunnen ooriprong uit eener-

leie Rups hebben. Maar de menigvuldige ondervinding heeft my geleerd, dat

'er weinige zodanige bafterdfoórcen gevonden worden; en dat 'er genoegzaam
altoos een ondcrfcheid zy , tuilchen de lUipfen , de Poppen en het Voedzel van zulke

elkander zo gelykende Vlinders; ja dat men dit onderlchcid ook aan de laatftge-

meldcn waarneemen kan, wanneer men ze maar naauwkeurig befchouwt,- eti

opmerkzaam tegen elkander vergelykc. Uit dien hoofde houde ik dan ook den

boven aangehaalden Vlinder uit het Derde Deel, en den tegenwoord igen, voor

tweeërleie Iborten ; hoewel ik de Doornrups van geen van beiden, waaruit zy

voortkomen, kenne*; en fchoon ze beiden t'eener tyd, naamlyk in July en

^ugufius, maar eens in 't jaar, in de Heiden en Wouden gevonden worden.

Dan hierby moete ik echter niet vergcetcn te zeggen , dat men 'er wel honderd

van de kleinere foorten, tegen één grooten aantrelTen zal; waartoe ook de fnelle

vlucht van den laatllen niet weinig doet; om dat zync weeke en tedere vleugels

hem daar in niet hinderiyk zyn; het welk ook de rede is, dat ïnen 'er zelden

^cn vangen konne, wiens vleugels niet reets bcfchadigd zyn.

§. 6.

Eene naauwkeuriger befchouwing van onzen Woudvlinder doet ons, vol-

gens de gJc en ^A^ 1'lg. dezer XXVllitL- Tak terilond zien, dat hy op de boven-

vlakte zyncr vier vleugelen, even als de kleine in het Derde Deel, eene flechtc

bruine, maar iets heldcrer grondverwe heeft; doch de ongelyk Ijreede dwars-
V 2 ftrccp

• Een Vriend uit Frankford aan den Main heeft my onderricht, dat men dcie Rups op
het in 't Bofch groeiende breede zogenoemde Rictgras kan vinden; dat dezelve de lengte heeft

van éen va een halven duim, en de dikte van eenc ichagt eener pcnne; dat ze bieekbruin van

Icoleuris, op den haiskraag drie gcele ftreepen , maar voor het overige geene doornen gely-

kecde punten heett. By de verandering in eene Pop was 7.e nergens aangclponnen , noch had
ergens eenig weefzel gemaakt. De koleur dezer Poppe was bruin; de gedaante geleek naar

die cencr kleine langkwerpige Haazelnoote; en. na verloop van drie weeken, was deze aan-

aienlyks Dagvlinder van de eerfte ClafTe daaruit voortgekomen. Uit deze Befchryving nu
is afteneemcn , dat de Rupièn geen doornen, en bygevolg meer gelykheid hebben, met die

welken tot de tweede Claflè der Dagvlinders, dan met die welken tot de eerfte Claflè behoo-
ren. Dewyl voorts den Poppen ook de puntige hoogtens, benevens de het Menlchlyk gelaat

gelykende afbeelding, ontbreekt; en de Vlinder het kenteken heeft, dat de foort van alle in de
eerde Claflè van de Dagvlinders behoorende, bezit, te weeten alleen vier volkomen met
klaauwen bezette pooten, en voor dezelven twee korte klaauwenlooze pootjes, zo fchynt het

my, na het befchouwen van zynen geheelcn oorfprong, en de wyze der veranderinge , toe,

dat men dit Infèct heeft te houden voor eene foort van Middel -InfeiSen, die van beide deze
Claflèn eenige kentekenen hebben j en dat het derhalven gevoegelykfl tuflchen die twee Claflla

gebragt kan worden.
Kleemank.
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Tab. ftreep, welke door alle de vier vleugelen loopt, is hier niet okergeel , maar wit.

XXVII. Dq bovenvleugels hebben van voeren, van de inleding af, toe aan de plaats

daar de bruine grond eindige, eenen, hoewel niet zeer breeden, okergeelen

rand; welke met veeie zwarte dvvarspunren befprenkeld is. In de ruimte, welke

eeni"zins van den witten breeden dwariilrecp afgezonderd, doch even zo van

koleur is, en aan de voorlle hoekfpits gezien wordt, ftaat eene groote donkere

oügvlak, met een wit punt in 't midden; en daar achter weder een witte ilreep,

met eene insgelyks donkere doch veel kleiner vlak. Voorts zyn alle vier de

vleuo-clen van onzen Vlinder, aan den buitenrand, met zo veel fcherpe Ipitzen

voorzien, hoewel van ongelyke lengte, als 'er aderen in bel'peurd worden,

waartegen de heidere randbezooming, aan de kleinere (bort in het Derde Deel

te zien, aan dezen Vlinder ontbreekt. Het geheele lyf is bruin, de beide oogen

zyn, aan den leevcndcn Vlinder, groen; en de beide kolfjes aan de Sprieten

meeilal okergeel.

S« 7'

Gelyk nu de bovenvlakte der vleugelen van deze groote, van die kleine foort

,

^'g- 4- onderfcheiden is, zo vindt men ook de ondervlakte, welke hier in de 4 ^e fig,

gezien wordt, geheel anders gefield. Het gedeelte van den grond, 't welk

meer dan de helft der vleugelen, van de inleding afgerekend, beflaat, en in 't

bruine donkerbruin gevlamd is, heeft in de voorde vleugeion twee, en in de

achterllen eene witte vlak, welken aan de kleine foort nooit gezien worden.

Daarbenevens is de breede dwarsilreep hier insgelyks wit, inzonderheid m den

bovenvleugel; waarin ook hier, even als op de bovenvlakte, de londc en don-

kere oo'vlak met het witte middelpunt gezien wordt, Itaande in een groot wit,

doch zvvart bezoomd veld. De overige helderbruire grond dezer vleugelen,

vooral die der ondervleugelen, is zo iraai met onregelmaatige donkere dwars-

ftieepen en punten van verfchillende grootte en vorm vcrcierd, dat hy den roem

boven het fchoorrte Mallhout verdienc. De twee paar lange pooteii , en de

beide korte voorpooten zonder klaauwen, zyn helderer dan het hairig lyf, en

als okergeel.

De buitengemeen groote Vlinder, tnet graauive geivaterde bo-

venvleiigelen , en helder • violet - blaamue en zwarte ondervku-

gelen* i behoorende tot de Tweede ClaJ]} der Nachtvlinders.

§. 8.

Tab. Toen ik in dit Vierde Deel den Vlinder, benevens zyne Rups en Pop, op
XXVIII. Tab.

* In Lwn. Sjff. Nat. edit. XII. Phal. Noft. /. 843. fp. 125. wordt deze groote Nachtvlinder

fyax"
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Tab. XIX. Fig. 3 en 4. afgebeeld, berchreef, hebbe ik reets van dezen Vlin- T.in.

der, welke veel overeenkonill heeft met dien, welke, in 't Eerlle Deel, tweede -"^XVIil,

ClafTe der Nachtvlinders, op Tab. XV. afgebeeld is, gewag gemaakt; fchoon

hy iTiy dies tyds alleen door eere afbeelding bekend ware, en ik hem in onze

Landllreek nog nooit gezien hadde. Hoc groot derhalve myn vergenoegen

ware, toen ik denzelven, op den 5. February 1758, van myn waarden Vriend,

den Heer J. C. D. Schrebers, uit Halle., ontving, kan ten Liefhebber

der Infeéten by zichzelven gemaklyk nagaan. Hy berichtte niy teffens, dat de

Rups van dezen Vlinder, om en aan Halle., (en, zo ik vermoede, in de

IVla.ind Mat.,) op de Elzeboomen, te vinden is, en veel ovcrecnkomll: heeft,

met die geene, welke ik, in \ Derde Deel van deze Hi({orie der Infeften, op
Tab. LXXI. Fig. c. 7. afgebeeld hebbe*; doch de Vlinder zelve is zomwylen,
zegt hy, veel donkercr.

% 9'

Dat de eerfigenoemde Rups de geene nietzy, waaruit on?e Vlinder voort-

komt, maar dat ze flechts eenige gelykheid met dezelve heeft, is uit het haar

bygevoegde Ipinzel, en de insgclyks afgebeelde Pop ligt te befluiten; want het
V 3 fpin-

Fraxim, het Blaauwe Engelfche OrdcinUnd, genoemd. Dezelve kan inderdaad eener In»
feften verzamslingc ten cieiaad flrekken; en i's zo on[;emeen, dat meiTg Liefhebber 'er zeer
gaarne twee Ryksdaalers voor betaald heett. De Ichildcraciitige verdieping der bovenvleugelen ,

is by eeoigen nog donkerer en meer afchgraauw, dan in het oorfprongkelyke, dat de Heer
/ié/f/ hier in afbeelding vertoont. Men heek dezen Vlinder onder die foort te betrekken,
welke de beroemde Heer de Reaumur Pbalénes ü Bandes noemt.

K L r E M A N ,V.

• De Rups van dezen grootfn Nachtvlinder is, van de Maand il/i7« tot op bet einde vnn de
Maand Jtiny , te vinden. Ze onthoudt zich gemeenlyk op de Esper.boomen , welker bladen
ly fot voed el gehru-kf; doch ze geneert zich ook met de zogenoemde Almer- booms bladen ^

Populus Nigra , oi èe Z'-Jua'-le Popelier Boom. Deze Rups is zeer onderworpen aan de lu-
jaaging der Sluipwespen, alsmede aan die van ecne gvoote en kleine foort van Miiggeil;

waarby zich ook nog zomtyds de Mieren voegen. Schoon deze Rups eenige overeenkomlt
hebbe met die, welke in het lilde Deel op Tab. LXXI. Fig. c. 7. afgebeeld is, zou men
echter niet kounen zeggen, dat zy juift gelyk aan dezelve zy; want nunbefpeurt, en in

tekening en in kolcur, een merklyk ocderfcheid tuflchen die beiden. Nader komt zy , by
de in het Eerfte Deel van de Nachtvlinders tweede Claflè Tab. XV. voorgelleldc Witdoornen-
Rupsi en ze gaat dezelve, volwaflen zynde, in grootte nog ver te boven. Een groote licht-

witte plek van vooren op ilen rug was , aan die gene, welke ik gezien hebbe, het zekerfte
kenteken, waar door zy van de Witdoorn-Rups onderfcheiden kan worden. In de Maand
/luguffus ontving ik uit haar den Nachtvlinder. In myne Byvoegzelen zal ik nog eene af-

beelding van de7eRups mededeelen i en daar nevens het merkwaardiglte van haare verande-
ring voegen; re meer, om dat deze Rups, in het Ivde Deel van het koftbaare Werk van
Seba, Tbefaurus Rerum Natural- , alwaar dezelve op Tab. XLIX. Fig. F 1 henevens de
Nachtvlinder Fig. F, 2., afgebeeld gevonden wordt, gehsel niet naar de natuurl^'ke geliake
voorgefleld is.

K L E E M A N N.
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"Tab. fpinzel der Rupfcn van den tegenwoordigen Vlinder moer, en zo ook de Pop,
XXVIII.

j^jgj alleen een aanzien des Vlinders veel groocer, maar te gelyk van eene gantfch

F'S- I- andere gefiekenis weegen. Den Vlinder zelven zien wy op Tab. XXVIU. Fig.

I. alwaar ik hem met uitgebreide vleugelen afgemaaid hebbe. Wat verder zyne

geftalte betreft, als hy met gcdooten vleugelen (lille zit, zulks kan men ligtlyk

na"-aan, als men de af bedding der hem gelykende kleinere foorten, waar van

reets gefprooken is, in oogenl'ehyn neemt. De bovenvlcugels van onzen Vlin-

der, welken, in den heldergraauwen grond, met verlcheiden donkergraauvve en

zwarte golfachtige dwarsltreepen , liniën, okergecle trekken, en witte vlakken

vercierd zyn, vallen bezwaarlyk te befchryven; doch ze zyn aan die der kleinere

foorte, in 't Eerfte Deel, onderde tweede ClalFe der NachtvHnders , zodanig

gelyk, dat het fchyne , als of ze hier, doormiddel vaneen Vergrootglas, afge-

beeld waren. Even zo is het gelteld met het blauwachtig graauwe lyf, inzon-

derheid het borftftuk, aan deze beide Vlinders, maar aan 't achterlyf is hier hec

derde en vierde lid op de bovenvlakte zwart, en 't laatlle lid bruin. Dan voorts

zyn de beide groote en breede ondervleugcls aan deze tegenwoordige foort wel

hec merkwaai-digfte ; nademaal ze niet alleen aan den rand met een byzondercn

zoom voorzien zyn, maar ook nog een helderen violetkolcurigen breeden dwars-

ftreep hebben. Betreffende de randbezooming; dezelve bellaat, aan ieder vleu-

gel, uit zeven zeer diep ingetande, geiykvormige, witte uitlteekende fpiczen;

allen met een tederen zwarten omtrek, en met een langhairig wit vederftof, in

de gedaante van franje, voorzien; en dewyl de tuflchenruimte dezer uitfteekende

fpitzen, in eene byna ronde uichooling bellaat, zo vertoont elk dezer fpitzen

genoegzaam de gedaante van een bloemblaadje. Naait deze witte bezooming

ziet men een zwarten grond, die aan den kant van 't lyf merkclyk fmaller, dan

buiten om en aan den witten rand., in 't blaauvvachtige vcrdreeven is. Alsdan

volgt een byna even zó breede, heldere violetblaauwe boogswyze dwarsllreep;

die nagenoeg het midden dezer vleugelen beflaat; en den Vlinder het fchoonile

vercierzel toebrengt. De overige grond, tot aan de inleding loopende, is ge-

heel zwart; alleenlyk wordt men, by de inleding, nog eenig iets langer en helder

eraauw vederflof gewaar. Voorts heeft deze foort, even als de kleine, lange

hairvormige fprieten , en een paar groote bruine oogen in den kop. Eindelyk

moete ik 'er no^^ byvoegen, dat de bovenvlcugels van dozen Vlinder, in hunne

/port, even zo cierlyk en byzonder, als de onderften, aan den buitenrand inge-

tajid zyn.

f^en
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Een ongemeen fchoone koolz\Joarte Vlinder , met witte

vlakken en oranjegeele zwartgcvlakte Ondervleugelen ,

benevens een carmynrood Achterlyf* ; behoorende

tot de tweede Chijje der Nachtvlinders.

§• 10.

Deze Vlindtr maakt by geopende vleugelen, wegens zyne veelerleie koleuren, Tat..

eene by uitftck fraaie vertooning; vermits de eene de andere meer verlioogt; XXVIIL

doch in 't zitten wordt zulks zeer verminderd; doordien hy alsdan zyne boven- ''^ ^'

vleuj^els zo plat te zamen fiuit, dat 'er de ondervleugels, benevens het achterlyf,

als by opgemelden van Tab. XXIV. in de lo-ie lig, afgebeeiden Vlinder, ge-

noegzaam door bedekt worden. Deze bovenvlengels zyn, even als het borftlluk,

in den grond koolzwart en wit gevlakt f. Het borRlluk nochtans heeft twee of

drie driekantige vlakken, welken echter meer punten dan vlakken te noemen
zyn. I>aar tegen pronken de vleugels met negen zodanige vlakken; welke niet

alleen in grootte, maar ook in gedaante, van elkander vfirfchillen ,• en by alle

Vlinders niet eenerleie grootte hebben; ze zyn hier ten naauwkeurigfte naar hec

oorfprongkclyke afgemaaid.

§. II.

De grondverwe der beide ondervleugelen is altoos zeer fchoon en hoog oranje-

geel; men wordt in dezelve, behalve eenzwart punt, zes m grootte en vorm
verfchilknde zwarte vlakken gewaar; die voorts, aan het buitenlle (lompe einde

van den Vleugel, nog in grootte verre overtroffen worden, door eene zevende
vlak, in we'ke men aan dtn rand twee langkwerpige oranjegeele vlakjes kort by
elkander ziet:f: Het achterlyf is by 'c Mannetje, 'c welk ik hier afgebeeld hebbe,
tot over de helft hoog carmynrood; en 't overig gedeelte , naar den kant van 't

borllftuk, in 't oranjegeele verdreeven. Aan de Wyfjes, integendeel, is het

achterlyf gemeenlyk hoogrood; en beiden hebben ze, op de bovcnvlakte, eene

rei

* In Linn- Syft. Nat. Phal. B. p. 820. fp. i,\, wordt hy Fillica, de Z-warte Beer, de Roani'
plek genoemd.

K L E E M A N N.

+ Dele witte plekken vallen aan eenigen , inionderheid by de WyQes , ook wel iets in 't ivira-

velgeeLe.

K L E E M A N N.

^ Maar even als de zwarte plekken dikwyls veel kleiner , dan ze in de afbeelding zyn , uitvallen »

20 /.yn.integenoeel, de inde gioote zwarte plekken ftaandc langkwerpige oianjegtele plekken
wel eens veei uitgebreider , en geheel te zamenhangendo.

Kleemann.
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Tab. rei zwarte punten. De beide fpricten zyn vedcrvormig en zwart; doch aan de
XXVIII. Wyfjes vry wat fmaller, dan aan de Mannetjes. MifTchien ben ik in 'c vervolg

nog zo gelukkig, dat ik den Liefhebberen der Infe<5ten ook de Rups, die vkraar-

fchynlyk eene Beeren-Rups is, benevens de Pop van dezen Vlinder, afgebeeld

vertoonen konne*. Ik vleie my hier mede te meerder, om dat ik onlangs, van

een Vriend uit Jena, eene Beeren-Rups ontvangen hebbe, waaruit deeze Vlin-

der verwacht wordt; en ik hebbe haar reets zo verre gebragt, dat ik hoope, 'er

binnen drie wecken den Vlinder, dien ik niet groot verlangen te gemoet zie,

uit te zullen zien voortkomen.

Ee^i uitneemend fraai getekende V l i n d e r , niet hoogroode

en ziuartgevlakte OnJervleugelen; -wiens Bovenvleugels

bruin geruit , en met eenige witachtig geele dzvars-

,
flreepen doortoogen zyn ; en zuiens ^ichterhf

oranjegeel is f. Behoorende tot de tiveedc

C'hijfe der Nflcbtvlinders.

% 12.

Tab. De tegenwoordige zeldzaavne Nachtvlinder behoeft den voorigen in fchoot>
XXVIII.

j^ei(^ „jgt te wyken ; en ürekt niet minder ter vercieringe eener verzamelinge van

Infeften. Ik hebbe denzclven insgclyks, met uitgebreide vleugelen vliegende,

f'S- 3- in de 3*^12 pig. afgebeeld; vermits men, wanneer hy zyne vleugels toevouwt,

en ze vlak te zamen draagt, het miiiile gedeelte zyner fchoonhcid ziet. Uit welke

Rups hy voortkome, en met hoedanig een gewas deze zich geneere, is my tot

heden toe voor zeker nog onbekend. Echter ondcrftelle ik, dat hy uit geene zo

digthairi2;e Beerenrups voortkome, als de beide voorgaandcn; van welken de

eene opTah. XXVII. Hg. i. en 2. en de ander op deze tegenwoordige Tak
Ft". 2. te zien is. De reden hier voor zyn , om dat hy geen zo dik achterlyf

,

en <^eene zo vcdcrvormige Sprieten bezit als de eerft genoemden; maar, ten

aanzien dezer deeien, en der overige geftalte, meer overeenkomlt heeft met den

fchoonen kleinen Nachtvlinder, welke met hem onder dezelfde Clafle behoort,

en die in het leerde Deel op Tab. XLVil. benevens zyne Rups en Pop, afge-

beeld, en 6^0-, 038, befchrecvcn is. Den tcgenwoordigen hebbe ik naar één

der fchoonllen en grootllen van deze foort gemaakt: want men vindt 'er onder

dit (lach, die merkelyk kleiner zyn. §. 13 De

* De geëerde Heereu Liefhebberen konnen dezelve dadelyk op de naallvolgende Tab. XXIX.
jn haaie verandering Fig. i-A> afgebeeld vindeii.

K L E E M A N N.

f Hy hiet in Linn. Syjl. Nat. Phal. IJoQ:. pag- 834.//). i. Hera, de RuJJlfche Beer. De
Rups, mitsgaders de Pop, hebbe i^; in pyne I3yvoegzeJeD op Tab, XLI. voorg«Iteld.

«



DE* RUPSEN EN VLINDERS. 157

§. 13.

De bovenvleugais van dezen Vlinder hebben eene niet zeer donker bruine Tab.

gTondverwe ; welke by zomniigen hclderer, by anderen donkercr uitvak ^ en -^XViH,

bovendien (clioon groenachcig ol kopcrvei-wi^ Icliync, te wetten, naar maare,

dat 'er het daglicht van deze ot gitie zyde op valle ; en onze oogen daar op ge-

richt zyn. Voorts is ieder vleugel in deze grondver.we niet ettclyke fchuins

overdwars Ikande geele, ligt witte en ongelyk brecde Üreepen voorzien. De
grooiilen dezer ftreepen vertoonen, zo üls wy den Vlindeihier voor ons hebben,
volgens de verbeelding van zonimige Liefhebbers, op den rechtervleugel een
IV. en op den linker een VI: docii deze getallen en kentekers zyn, byeenigen,
diiidelyker en fcherper, dan by anderen, en ook by den tegenwoordigen uitge-

drukt. Behalve deze groote en heldere Itreepen ziet men nog, aan den voorllen

rsüd, twee fraalle en korte diergclyke ftreepjes; en uit de inleding komt 'tr nog
een derde te voorfchyn, dat in zyn breed begin een donker puntje heeft, en
naar den achterrand fpits toeloopt. Deze achterrand zelve is met een fmallen

zoom, van geJyke koleiir, ingevxit; die zich ook, van den achterllen Hompen
hoek, cenigzins afgebroken, naar den buitenrand uitllrekt , en omtrent het

1'cherpe buitenlle of voorlle hoekje in hoe langer hoe kleiner zaagtandjes eindigt.

Zommigen dezer Vlindcis vertoonen ook, even als deze, aan den ilompen ach-

ternoek, alwaar, volgens zomniiger verbeelding, de beide ftrecpjes, die een V
uitmaaken, te zam^n loopen, en veele bylpitzen hebben, drie of vier donkere
punten. Het boilHluk of voorlyf pronkt in den genielden bruinen grond, dien

de bovenvkugels hebben, mede met zodanige vercieringen ; waardoor de kop,
de halskring en de twee fchouderbladen, met het ruggefchild, aardig omflooten zyn.

De beide groote achter of ondervjeiigels vertoonen zich, daarentegen, zo on-

gemeen hojog en held^-rrcod, dat 'ej het fynlle Carmyn donker by is. In dezen
fchooncn grond telt men drie vcrlhooide, groote, koolzwarte en oniegelmaatige

vlakken, benevens een punt van gelyke koleur; de grootlle, en naby den bui-

tenrand flaande vlak , fchynt aan den voorllen vleugel te 1 aaken. Het achterlyf,

dit niet zeer dik, maar lang en glad is, heeft eene oranjegeele grondverwe, en
is menigaiaal met vyf of zes zwarte ftippen, over 't midden van den rug, voor-
zien; van welken, in dat geval de voorden altyd de grcotften, en de achterllen

de kleinften zyn. De kleine oogen zyn groenachtig, en de Sprieten hairvormig.

Ik hebbe de tegenwoordige Afbecluïr;g naar een fraai Wyfje gemaakt; wanc
het Mannetje heeft een nog dunner achterlyf, en is 0(k, over 't algemeen,
merkelyk.kleiner: fchor/Si het voor 't overige ten volle met het Wyfje overeen-

kome.

§. r4.

In 't vliegen is deze fchoone Vogel niet zo fhel , als veele anderen van die

foort; weshalven hy ligter te vf,ngen zy: maar men vindt hem ook zo vee! te

zildzaenicr; en bvaidien zulks ai j:erchiedc, worder. r.jne vleugels des te meer
m'e Deel i/?p Stnh \ ge-
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Tab. gefchonden. 't Was derhalve ie wenfchen , dat men , ter voldoeninge der Lief-

XXVIII. hebberen , deszells Rups en haar Voedzel vinden konJs , om daaruit dezen

fraaien Vlinder in zyne volmaaktheid te koniien voortteelen.

De zeldzaame hruiuhairige Beeren-Rups, met den rooden

kop en pooten ; benevens haare verandering : behoorende

tot de tvjeede Clajje der Nachtvlinders.

B
S- !•

XXlk, J3y ^^ befchryving van den bvzonder fchoonen Nacht -Vlinder, op de

voorij,aande Tab. XXVUI. Fig a. afgebeeld, hebbe ik gemeld dat ik huopte

20 gelukkig te zullen zyn , van deszelfs Rups en Pop nog deelachtig te zullen

worden : en ze den Liefhebberen onder 't oog te konnen brengen ; en thans ben

ik in llaat om zulks te doen. Dan byaldien de genegen Leezer mogt vroagen,

waarom ik de Befchryving des Vlinders van de Befchryving der Rupfen enPoppe

afgebroken hebbe? zo dient ten antwoofd, dat de Befcnryving van deezen Vlin-

der, met die van den daar nevensgaanden , by de Uitgave der beide Plaaten INo.

XXVll. en XX VIII. reets afgedrukt was; eer ik dit berigt van de Rups en der-

zelverPop gecvcn konde.

§. 2.

De waarde Vriend in Jena, van wien ik de Rups, die my thans te befchryven

flaat, ontvangen hebbe, is de Heer G eg r ge Jacob Gladbach, Candi-

daat in de Artzenykunde. Deze Heer heeft de goedheid gehad, my niet alleen-

dien fchoonen Nachtvlinder te vereeren; maar my ook in de Maand ^pril des

Ti". I. jaars 1758. op myn verzoek, vier Ikiks van de op Tab. XXIX. 1'lg. i. afge-

beelde bruinhairi-e Bceren-Rups, nagenoeg volvvaflen en Icevend, toegezon-

den. Dat nu deze Rups dezelfde zy, waar uit de meergenoemde Vlinder voorc-

' kome, zal uit de volgende Belchryving blyken.

§• 3.

Ik ontving \an den Heer Glaobach, teffens met deze Rups, het bericht,

dat hy dczehc, op den 2 j-Jpril des gemeldon jaars, op eenc laage plaats by

den Weg, in tene tameiyke menigte aan allerhande Kruiden, en ook tttelyken

aan de MUlcfoUa of het Duizendblad, gevonden, en ze met dit kruid gevoed

en onderhouc'cn had. V. Igens zyne en myne ondervinding ectze echter de ge-

meere Tuin Salade h.c allergrecrigüe, en kan derhalve met dezelve gemaklyk

op<Tek\veekt worden. Hier van kennen de'jonge Rupfen dezer foorte, welken

jk
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ik daadlyk nog bezitte, ten bewyze dienen; gemerkt dezelven zeer tierig zyn. Tab.

fchoüii ze eenc rcize van Jenu naar Neurenberg hebben moeten afleggen ; XXIX,

doordien ze my desfi,clyks van gemciden Vriend, benevens eenige Eieren, zyn
toegezonden*. Ondertunèhen waren echter de meelicn dezer jonge Rufsjes,
vermoedlyk door gebrek aan Irifch voeder, om 't )even geraakt; dan de overi-

gen, die nog leevend aankwamen, herftelden zich wel dra. De Eieren, wel-

kt n ik te geiyk met dezelven ontving, gcleeken veelal naar kleine ^am'pacreltjes

in gellalto en koleur; en, na cenige dagen, zag ik 'er uok de kleine Rupsjes
uit voortkomen; die, zo als de enkele lange hairen, waarmede zy bezet zyn,
in haare eerfte huid geelachtig wit waren. Na het afleggen van di.ze huid, vcr-

fcheencn zy iets hairiger en bleek -geelachtig -bruin,- en na de, zo als ik denke,
ivvccde verandering van huid, waren zy genoegzaam geheel zwart; dan 'er liep

eene heldere linie over den rug; en de kop was, zoals oi.k de pooten, reets

rood. In die gedaante vcrcoonen ze zieh ook nog tegenwoordig, oen 26 Juiy,
tervvyl ik dit fchryve; en haare lenge is ruim een halven duim, of nagenoeg
twee derde deelen van een duim. De/e zwarthainge huid behouden zy nog al

eenigen tyd, en wel tot in de Maand ^-^lugujfus; wanneer /y de lengte van meer
dan een duim hebben. Vervolgens verlchynen zy, voor de vierdemaal van huid
veranderd zynde, in eene bruine koleur; waarop ze, den Winter over, tot in

de volg.nde Lente, blyven liggen. Met derzelver aankomll beginnen zy haare

fpyze weder op te zoekm; doch of ze voor den Winter nog eens van huid ver-

anderen, ftaat by my in twiffel. Men heefc des deze onze Rups, gelyk alle

andere foorten van Bceren-Ruplen, onder de Winter- Rupfen te rekenen; en
ze vertoont zich, na dat ze, den Winter verloopen zynde, weder een tyd lang

gefpysd heeft, doorgaans in die gedaante, welke ik op Tab. XXIX. Fig. i.Fig. j.

afgebeeld hebbe.

S. 4«

De grootfte dezer Rupfen hebben, in 't kruipen, de lengte van ruim twee
duimen. Haare ringen of leden zyn wanneer ze kruipen, door diep^ inkervin-

gen van elkander afgezonderd; en fchoon dezelven over 't algemeen eene tame-
lyke dikte hebben, zyn echter de middellten de dikllen. H;;are grondverwe is

bruinachtig -zwart; en op de bovcnvjakce van ieder ring vertoont zich, naar
vooren toe, een paar eenigzins verheven, bruinachtig- okergeeie, hoekige vlak-

X 2 ken,

• Frifch, die den fraaien Vlinder insgelyks. op de 2de Plaat in iyn Xde Deel van zyne belchry»
ving van aileileie Infeften, afgebeeld en o^ pag. 3. en 4, met de Rups beichreeven heelt,
had iezelve met Brandnetel bkdtn gevoerd. Een anüer Inicóten Kenner zoucte haar , 7.0 men
meldt, met het Lof van den ülmboom gevoerd en ook op dezen boom gevor.den hebben: en
v,'eder een ander hcfft haar met Sleedoorn blaaden , die zy wel in 't begin niet neemen wilde.
doch daarna met veel graagte gebruikte, opgekweekt. Zy behoort tot dat llach van Rupfen,
die, wanneer zy uit de Eieren komen, deszelfs leege hulzen cerll opeeten, alvoorens zy de
bladen van de planten doorknaagen; want in haare jeugd byten zy de bladeu niet aan de kan»
Jen herora , inaar zyn gewoon dezelve t»; doorbooren.

K I. E E M A N N.
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Tab. ken, die met korte haircn van dezelfde kolcur bezet zyn Bovendien wordt
XXIX. men nog, op de beide zydevlaktens van ieder ring, drie verheven ronde wrarten

gewaar i welken onder elkander rtaan, en dus ia de lengte der Rups drie reien

vormen, van welken de bovenlle of eerfle rei uit iets grooter wratten, dan de
overigen, belbat. Deze v.'rattcn zeivLn zyn rondsom met bruinachtig -geele,

lange en Ityve boritelhairen bezec; waarom ook deze Rups vuKhekt onder de
Beeren -Rupfen te teilen zy. De hals, of het voorfle kieinfte lid, is van boven
aan 't voorilc ueei Hechts met twee diergclyke, doch veel kleiner wratten voor-

zien; en de negen luchtgatcn ter 'vederzyde fcfiynen .zo veele witte punten.

Voorts beeft deze Hups nog een gantfch byzonder kenteken, hierin beftaande,

dat haar kop, even a's de zes (pirze kiaauwpooten en de overige tien Üompe
poocen, bruin -rood zyn.

Voorts heeft deze Rups byna ccnerleic Eigenfchappen met de anderen Beeren-

Ruplen. Zy is zomtycJs tamelyk Ir.el in 't kruipen; en indien ze by geval van

't een of 't ander, hoe gering het ook zy, aangeraakt wordt, rolt ze zich, ge-

lyk een Egel, terllond te zamcn, in de gedaante van een ronden bal,- en blyft,

nit vreeze, een tyd lang gantfch onbcweeglyk in die gellalte liggen By de aan-

nadering van haare Verandering heeft ze ook met de meede Betren Kupfen dit

gemeen; dat ze zich in een doorluchtig, doorzichtig, week en wit wccfzel,

dat aan alle kanten vaft gemaakt is, inipinc; welk wcefzel niet ongelyk is aan

Kj. 2. ecne hangmat. Men ziet hetzelve in de a-ie fig. dezer Tab Als ze zich dus

ingefponnen heeft, blyft ze, nog wel zes of zeven dagen, geheel te zamen ge-

krompen, en a!s opgezwollen liggen: dan eindelyk llrookt zy de Kupfonhuid,

om zo te fpreeken, eensklaps af , en vertoont zich in de gedaante ecner Pop,
Lett. a zo als ze in 't Spinzel by Letter a. te zien is; terwyl Letter l;. de afgeUrookte
*" *• Rupfenhuid aanvvvlt.

§. ö.

Fig. 3. In de 3 't-' Fig. zien wy deze Pop, buiten het Spinzel, op den rug liggende.

Aan dezelve is niets byzonders in opmerking te neemen, dan dat zeramelyk dik,

en van achter met eene llaartfpitze voorzien is; mitsgaders dat ze eene dofzwarte

kolcur heeft. Deze Pop, waarin myne Rups veranderde, bleef, tot myne
blydfchip , niet lang in die gedaante liggen; nademaal 'er de Vlinder leets, na

veiloop van 14 dagen, uit te voorfchyn kwam. Deze was dezelve, dien ik op
de voorgaande Tal/. XXVUI J'ig. 1. met uitgebreide vleugelen alge beeld

Ftg. 4. he^be, en hier in de 4 <ö Fig in zyne gewoone zittende geüalte voorkomt;
wanneer hy zyne bovenvleugels zo vlak te zimen fluit, dat 'er noch van de
fchoone ondervleugeis, noch van 't achterlyf, iets te zien zy. Uit de dunne
Spiieten kan men oordeclen , dat de Vlind.r, naar welken ik dezcn afgftekcrd

hebbe, een VVyfje ge weeft is; welks zes voorpooten, even als die van 't Man-
netje, zwart zyn.

De
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De kleine zwarte , met veele zvitte punten hefprenkelde

Doorn- Rups, met den rooden kop en pooten ; benevens

baare Ferandering ; beboorende tot de Eerde Clajfe

der Dagvlinders.

%' 7'

Die frauie Doorn -Rupsje hebbe ik, benevens andefen, van mynen Vriend Ta^?.

uit Frankfort ontvangen; maar nooit ter veranderinge lionnen brengen; ver- XXIX.

iTioedtiyk om dat hec haar, op zulk eene verre rei^e, altoos aan vocdzel iieeft

ontbroken. Doch devvyl ik 'er in dit jaar 1758. vaneen Vriend uit het naby
ons gelegen Steedje Altdorf\ in de Mianden April en Mai, een goed getal

van ontving, die nagenoeg vclwaflen waren, met een bygevoegd bericht, dat

ze op alle loortcn van Ferenpiys, zonder echter vcei gcicilchap by zich te

hebben, gevonden wierden,' ben ik cindelyk zo gelukkig geweefl, van dezel-

ven , door middel van dat voedzel, zo lang te onderhouden, tot dat ze ter ver-

anderinge kvvamen.

%. S.

By de eerde bcfchouwing dezer Rupfe, Letter A. zou men ligtlyk konnen if«- ^-

dcnken, dat ze van ecaerleie Ibort ware niet die gene, welke op de XllJl'^ Tab.
van dit Vierde Deel, in de a,'- tig. vooikonu; nademaal zy elkander, zo in

gcftalte, als in grootte en grondverwe, volkomen fchynen te gelyken. Maar,
als men ze nader beichouwt, is 'er een m^rkelyk onderfcheid aan den kop en
de pooten te befpciiren: want aan cie voorige Rups zyn die zwarr, en aan de
tegenwoc^rdigc rood; 't welk my doet denken, dat ik eene genoegzaame rede
hebbe, om deze voor eene byzondere foort te houden.

S- 9.

Overcenkomdig met de bovengemelde Fig. Letter^, heeft deze Rups, vol-

wafTcn zyr.de, in welke gtltalte zy hier afgebeeld is, omtrent de lengte van een
duim. l-Jaare grondverwe is, zo als dt doornfpitzen, van welken 'er op de
meefte leden ot ringen zes ftaan, koolzwart. Verder is ieder ring, den hals

uitgenonen, met kleine witte ilippcls befprenkeld, welken drie dwarsreien uit-

niaaken; van welken de vcorÜe aircos mier dan de anderen, in de inkervingen,
naar boven uitlkekt; terwyl de beide anderen alleen de zydevlakte beflaan.

Doch de kop er de ztftien pooten zyn (choon bruinrood: by Letter D. is ook Lttt. D.
eene der Dooinipiczcn cenig^in;» vergroot te zien.

X 3 %. 10. De-
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§. 10.

Tab. Peze Rups is niet zeer fnel in 't Ixruipen; en, als de tyd van haare Verande-
XXIX. ring nadert, verkieftzy, in vryheid zynde, toe de plaats van haar verblyf, een

laag gewas, waar aan zy zich, gelyk de andere Kupfen van tiaareClaffe, mee

het achterlyf, door middel van ecnige diaaden, zo gekromd vail maakt, als ze

Lett. B. hier by Letter B. vertoond wordt. Ln wanneer ze aldus één dag gehangen

heeft, veianderc zy, na 't atttrooken van de Kuplenhuid, in zodanig eene Pop,
Lett. C.

3I5 ^y Letter c. te zien is,- welke ook meerendeels overeenkomt met die van

Tab. XIU. fig. 5. boven gemeld; nademaal zy eene dier^elyke bruine grond-

verwe heeft; en haare iets verhoogde punten, op de dwarsiinien (bande, oran-

jegeel zyn^ waardoor de Pop eene fraaie en cierlyke gelialtc verkrygt

§• II.

Uit myne Rupfen verkreeg ik vyf zodanige Poppen; die my, op de minfle

aanraaking, door haare gevoeligheid, van de daar inzittende leevende Vlinders,

welken ik met verlangen te gemoet zag, verzekerden. Maar hoe zeer was ik

verwonderd, toen ik ze, na verloop van 12 dagen, zag, en te gelyk bcfpeurde,

da' ik reets zodanig een Dagvlinder bekomen had , dien ik , uit de weergalooze

fchoonc gelehakeeide bovengemelde Doorn- Hups van Tab XIII. //g. j. 2.

4. 6. en 7 bekomen had; die zig alleenlyk daarin onderlcheidde, dut hy een

weinig grootcr, en de oranjegeele grond van de bovenvlakte der vier vlerken

niet zo helder, maar meer bruinachtig -geel uitgevallen was. Gemerkt nu alle

myne vyf Vlinders eveneens waren, zo zal ik dit Üach, Ichoon 'er aan de onder-

vlakte der vleugelen geen ondcrlcheid te zien zy, zo lang voor eene Byfoort

houden , tot dat ik van het tegendeel overtuigd wcrJe. Voorts acht ik het over-

bodig den Vlinder zelven hier aftebeelden; aangezien het onderlcheid, als ge-

legd is, zo gering zy*.

De

* De toegenegen Lceier gelieye hier de aanmerking, 4ie ik in dit Deel, by de befchryving vsq

fai. XIII. y 8. gegeeven hebbe, na te iien.

Klzemann.
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De gefpikkelde groote J u l i u s - K e v e r *
: behoorende tot de

Lerjle Clajjè der ^lardkcvers.

Vc
§. I.

olgensde verdeeling, welke ik van de gezamontlyke Kevers, in 't Voor- Tai,

bericnc van de Eetlle Cluflè der Aardkevers, iii het Tweede Deel dezer Hiltorie XXX.
der Infeftcn , gemaakt hcbbe , behoort de tegenwoordige , op deze Tab, XXX.
onder 't oog gebragt, tut de Lerlle Claüe, die in 't byzonder de zogenaamde
Aurdkevers vervat. Hy bezit toch het eigcniyke kenteken der Kevers van deze
Cl.iflc, beihande in de met tandswyze Icherpe hoekTpitzen bezette middellle

leden der beide voorpooten. In 't opgenoemde Voorbericht fbat ook aangete-

kend, dat 'er onder deze Kevers cttelyken zyn, die Maandkevers genoemd
worden, en veeltyds den naam krygen van de Maand, waarin ze Iccven ; de
tegenwoordige nu is een zodanige; doordien hy zich voornamelyk in de Maand
^tdy vertoont,- vvaarom hy dan ouk de J'////w-A"é't'^/- genoemd wordt. M-iar
dewyl 'er ook andere Kevers in die AJaand te vüorfchyn komen, noemt men
hem, ter onderfcheidinge, en om zyiic wirgelpikkelde vieugeldekzeis, de ge-
fpikkelde of wit belprenkelde Groote Juihis- Kever.

$. 2.

De Heer Frisch berchryft dezen Kever in 't Elfde Deel zyner befchryvinge
van allerhande InIèftLn pag. 23,- en hy heeft hem aldaar op de I'^c 2'a^. afge-

beeld: ook zegt hy, met reden, dat deze Kever de geilake van een Maykever
heeft, maar wel tweemaal zo groot is. Wanneer hy echter verder meldt, dac

reen dezen Kever in de Maand July desjaars 1731 , inde IVIark- Brandenburg
tot groot nadeel heeft leeren kennen; nademaal hy, by menigte in de Landllreeic
Strauiburg komende, aldaar de Boombladeren, inzonderheid die der Eike-
boomcn, afgeknaagd, ook veele Vruchtboomen kaal gemaakt, en, op de aaide
gevallen zynde, al het gras verteerd hadde; zo is dit een geval, daar wy iti

onze Landllreek niets van weeten; fchoon deze foort van Kevers alle jaaren, in

de voornoemde Maand, by ons gezien worde. Hy vertoont 'er zich gevvoon-
lyk maar enkelvoudig, en in eene zo geringe menigte, dat veelen denzelven
voor een zeldzaam en gantfch byzonder Schepzel houden. De Heer Linn^eüs
die dezen Kever Scarbisum Antennarum lamiUh feptetüs aqualibusy corpore

ni'

• In Linr Sjfi. Nat. pag. 553. fp. 57. wordt deic Kever genoemd Fulh.
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Tab nigfo, elytris maculis albis fparfis noQmi*
'^

zegc,dat hy ookin 5ci^ö>7tf«gevoa-
XXX. den worde; en dat hy dezelven mede in de HoUandfclie Duinen, of Zandheu-

vels aan de Zee, hec meell gevonden heeft. In de lireslaufche Verzamelin-

gen f meldt men ons, "dat men, volgens het Kcizerlyk Dagregidcr van het

„Groot Gezantfchap naar Conflantimpel, in 't begin van Jtily , niet verre van
„Sopbia, aan de Rivier Jskra^ eene groote mcmgte Kevers gevonden heeft,

„welken den onzen genoegzaam gelyk, doch grooter, en aan de vleugels met
„witte Ureepen en vlakken voorzien vi^aren. Verder wordt 'er nog bygevoegd:
„dat deze Kevers ongetw^'ffeld van dien aart waren, van welken in 't Lente

-

„Saizoen des jaars 171b'. in deze Verzameling gefproken is. En zo heeft meti

„ook, zegt dit Bericht vervolgens, voor een jaar of twee in den Zomer, om-
„trent onze Stad, C waardoor buiten tvyylfe! Brcslau te verltaan is,) eene
„zekere foort van Kevers vernomen, grooter dan de May - Kevers , en ook iets

„donkerer karmyn- kolcur. Voor 't overige waren, ze den gemeenen Kevers in

„ gellaltc meerendeels gelyk; behalve dat ze op de vleugelen wirte vlakken had-

„den; en eene foort van fchreiend geluid lieten hooren". In de Ephe.neridi-

hm Natura Ciiriof. vindt men dezen Kever insgelyks befchreeven:}:,- en veeien

houden hem, niet de Breslaufche Schryvers , voor den Kever, welke by Plinius
den naam draagt van Fttllo albis gutt'is^. iJit alles bewyfl:, dat hy in meer
Landen van Kuropa, en reets van ouds her, bekend geweed is: weshalve hy

voor geen Speelwerk der Natuur of Wonder- Schepzel te houden zy, gelyk

Tommigcn gemetnd hebben.

%' 3'

Ter meerdere verzckeringe hier v^n, en dus ter wcderlegginge van dit ge-

tpelde wangevoclen , dient, dat 'er onder deze Kevers, zo wel Mannetjes als

Wyfjes zyn; van welken bet kenteken des gcdachts zeer ligt in 't oog valt. Het

bellaar naamelyk, gelyk by de May- Kevers, in de grootte der Sprieten; wel-

ken by de Wyfjes veel kleiner, dan by de JManretjes zyn; als te zien is in de
!• iftc en 2 ie flg. op Tab. XXX. welken ons en het Plannetje en het Wyfje,

met geflooren vleugelen , en in eene kruipende gclblte, vertoonen. De harde

bovenvleugels, die het achterlyf meeflal bedekken, zyn doorgaande , in hunnen

nu heldcrer dan donkerer roodbruinen grond, met veele onregelmaatige geel-

achtig witte trekken , vlakken en punten, van onderfcheiden grootte en vorm,

bcfprenkeld. Men belpeurt de grootllen altoos by de inleding der vleugelen:

eij

* Zie deszclfs Faunam Suectcam, psg. 130. No. 343.

,f In de Negende Proef, pag. 1.23.

^ Tas Miscellanea Curiofa Medico Pbyfica eic. Ann. Vl. en VIL

I Zie Naturalii Hifloria LXXX. Cap. II.

Fi

en 2.
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•n men zo\i den Kever, ter oorzaake van derzclver menigte, wel gefchakeerd Tab.

koiinen nofinen. Voorts hecfc men hier omtrent nog aan te merken, dat, ge- XXX.

lyk de grondvcrvve, zo by 't een als by \ ander gedacht, nu rooder, dan zwart-

achriger uitvalt; dat zo ook de witte vkakken, trekken en punten nu grooter»

dan kieir.er, mitsgaders nu in een meer dan in een minder getal op de vleugelen

gevonden worden. Maar de voorile SJuithoek, tuflchen de beide vleugelen, aan
het halsfchild, ftaande, heeft meed altoos zulk cene witte koleur. Het tamelyk
groote en verwulfde halsfchild is ook als gefchakeerd; nademaal het in zync, nu
donkerer, dan heldcrer bruinen grond, in 't midden een fchynbaaren ftreep, en
aan beide de zyden eenige heldere vlakken heeft; die, door middel van de korce

guelachti^ witte fluweel - hairtjes , welken hier digtcr, dan op andere plaatzen,

byeen liaan, veroorzaakt worden. De ftompe kop , die vooraan fchofFelvormig

en fcherp van rand is, heefteen helderen zoom; ter wcderzyde van welken de
beide fchittercnde oogen te voorfchyn komen. De bek is van vooren met twee
of drie reien te zamengevoegde vreetfpitzen voorzien ; en achter dezen ftaat nog
een kleiner paar. Vooraan, naaft de oogen, hebben de beide Sprieten haare
inleding; en dezelven onderfcheiden zich in twee hoofddeelen. Het eerfte is uit

twee of drie byzondere peervormige, korlige, beweegelyke, kleine leden te

zamen gefield,- het andere of uiterfte deel beilaat uit een bofchje blaadjes; waar-
mede het eerfte gedeelte, even als met den kop, by ieder hoofdlid een hoek
vormeert; dat inzonderheid aan 't Mannetje te zien is; alwaar aan 't bladig deel
zeven blaadjes te tellen zyn*. De Kever kan deze blaadjes , naar welgevallen,
van elkander fprciden, of weder te zamcn voegen ; en 't eerfle doet hy gemeen-
lyk in de vlucht. Behalve dar de groorer Sprieten by deze foort van Kevers een
kenteken van 't Manlyk gedacht zyn, zo is het Mannetje wyders ook te onder-
fcheiden, door het dikke tn groote achterlyf, dat met een merkelyk langer
ftaartklep voorzien is, dan het Wyfje,- als uit onze -iHc en aJe Fig. blykt. Voor
zo verre nu dit achterlyf, en van achterenen van ter zyden, door de vleugels

niet bedekt is, zo verre heeft het ook, even als de gantfche ondervJakte, eene
getlachtig vvitgraauwe grondverwe, van een dof aanzien; gemerkt het met cene
Eeer tedere wolachtige Itof van die zelfde kolcurgenoegzaamdigt beftrooid fchync
te weezen; zo dat men de zwarte omtrekken, die tot aan de inleding der achter-
pooten uicloopen , naauwlyks daar door heen zien konne. Van deze inleding af
tot aan 't borftfluk, is 't overige deel van het achterlyf, aan de zyden, meer
geelachtig van koleur, en digt met blinkende en merkelyk langer peishaircn be-
2et. De zes pooccn zyn niet anders van maakzel , dan die van de Maikevers en
and -re dezer Clad'e;en hebben eene glanzige donker roodbruine koleur t. Aan 't

JFde Deel. \fte Stuk. Y .\\'yf.

• Daarentegen beftaat dit bondeltjc bladeicn, by het Wyfje alleen uit 5 bladen.

K L E E M A N N.

t Hierby diene ik nog indachtig te maaken, dat ieder poot, aan het voorfle lid, 't welk met
twee klaaiiwcn of (Vooren voorzien is, vsn onderen, allernaaft deie twee ffcoren, r.og n,et
€cu üeidcn agterlpoor bezet zyj doch dezelve is in de afbeelding niet uitgedrukt geworden.

Kt-EEMAWN.



i66 VERVOLG van de BËSCHRYVING
Tab. Wyfje van dezen Kever, in de a^e fig, onder 'c oag gebrast, is, behalve de
XXX. kleiner Sprieten en de korter {hiar!:klep , niets byzonders opccmerken.

§. 4.

Jig. 3. Tn de fjc'o fig. zien wy een vliegend Mannetje van dit flach van Kevers. De
befchouvving van d<: nu or::bloote bovcnvlakte van 't achtcrlyf toont ons, dat een
tamelyk deel van 't zelve, voor om den lluithoek, met eent foort van dikke pels

van geelachtig roodbruine hairtn bedelit is*; en dat de daarop volgende 5 of 6
ringen, die allen glad en zwart zyn , ecne meer oker- dan oranjcgcele bezooming
h-bben, welke aan de zyden frilcher is dan eldjrs. De dunne on fioorzichtige

ondervlcugels zyn, ten aanzien hunner g ftaite, vorm en aderen, even als by de
meefte andere foorten dezer ClufTe , gefield, llunne blinkende koleur is echter

. niet zo geel als aan den Schroter of het vliegend^,- llait; noch zo graauw als aan
den Maikever, en de hoofd -aderen zyn hoog oranjegeel.

S 5- Of

« Onder dit'n Pelsi worden deze Kevers dikwils van veele kleine Luizen, of nog veel meer van
Myten, weiken men ook dikwyls aan verfcheidcii andere Kevers waarneemt, zeer geplaagd.

Dan dit üach van Dieren is de eenigfte Vyand niet, welke zich op hun voedt i mi.n vin3t

buiten Jczclveu nog andere Inièftcn aan en in hun; waar onder eene zekere Made van ecne
grootc iboit van Muggen te tellen isi die men ook zomtyds in de Maikcvers on; moet. Dczca
geneeren zich zo lang raet dcrzelver ingewand . tot dat zy tot de verandering ryp geworden
Zya; als dan booren ze zich uit het lichaam van den Kcyer , veranderen in eivormige Poppen
en voorts in Muggen. Ik jelve hebbc eens uit een Wyt jes Kever twee zulke tamelyk grootc
Madtn zien kruipen, en zag koic daar na den uitgeteerden Kever den laatften fnik geeven.

Behalve dccze moorddaadige Gallen, vond ik dcKeveis ook, op de hoeken van hun Borltlchild,

dikwiiS me' eenige kleine langkwcrpigrondc Eitjts bezet, die ik voor de Eieren van ccse ze-
kere i'ojrc van Sliiipwespcn houde; wier broedzel zich, naar alle gedaehten, insgelyks met
het in^^ewand dezer Kevers zal voeden.

Het deer.yk gezicht, dat dc7.e ontdekking iry voor oogcn Helde, bragt my tnct ontroering

te binnen, de vreelèlyks Vyanden. die het rcdclyk Schepzcl de Menich di'^wili in zyiie eigen

ingev/andcn . zonder het ctns te weeten . hoewel hy dcrzelver grouwiaame tegenwoordigheid,

diliwJs, onder bet lydcn van biltciea pyn , j;evoelen moet. rnel zig omdraagt. Ik. oogc .

hier mede op de zogenaamde Lind -en andere Wormen, ik hebbe d-zen ontzachlyken Ver-
ftoorder der Gezondheid van het Menlchelyk lichaam, door den geleerden Pied.kant, den
Heer Coeze te Quejlingburg , die zich. in de Natuurgefchiedeniffe der luleötn, by uitflek

beroemd gemaakt heeft, eerlt, en verders na de in 't werkgeftelde waain< emmgen door Ver-
grootglazen , met afgryzen leeren kennen. En ik kan alle Lietliebber» der Naiuurgclchiede»

nidic oy voorraad verzekeren, dat zy van dezen uirniunicnden Man, over dien voor het
Menlchdom zo m<lïelig>;n Worm, zulke gewichtige onidekkingen te verwachten he' beu , dat

elk ten, den de welitand der Menlchlyke Maaiichappye als zyn eigen aan 't Harte ligt. 'er

door vervuld zal worden met eene gevoelige Dankerkcnteöiflè voor de moeite welke zyn
Eerwaarde, ten algeroeenea bette aangewend heelt; en de Voorzienigheid zal d nken , om dat

het haar bciaagd heefc, der Meulchclyke Maatfchappy zo een onvermoeiden en oplettcndea

waarea Vïieud der. Meofchen te fchenkea. Het üog der Voorzjenigheid waake over HemJ

K L e E M A N M,
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s. 5.

OF fchoon ik Je Paaring, de Eieren en de daaruit voortkomende Wormen Tas.

rooit gezien hebbe*, vermoede ik 'er echccr niet ongegrond van te konnen z.-g-
^X^-

gen, dat de Paaiing op geenc andere vvyzc dan by de IVJaikevers gefchiodt; doch

dat ze waaifchynljk zo lang niet duurt, om dat men ze zo zelden gepaard aan-

treft. Het Wytje zal zich onfeilbaar na de Paaring onder de Aaide begeeven,

en zyne Lieren daarin leggen; zonder dezelve in ee)ie Pil te b.fluiten, gelyk

Sommigen van zodanige Kevers geloüJ'd hebbi n. Uit deze Lieren zal ook buiten

twySel een Worm voortkomen , die in gedaante en vorm gelyk is aan den

Worm van een Schrot^r, een Mai-Goudkever, en genoegzaam aan alle aiidere

Wormen dezer Clade: dewtlktn zich ruim d.ie jauren onderde aarde met de

Wortelen der Plantgewaflen voeden; tot dat zy hunne volkomen grootte bertikt

hebben. En dan zal hy, is te denken, zeer gelyken naar den Worm des Ahorn-

Kevers, die in het Tweede Deel van dit Werk, in de Eerde ClalTe der Aard-

Kevirs, Tab. VL afgebeeld is: zo nochtans, dat hy iets kleiner dan deze, doch

meikclyk grooter dan de Worm des Maikevcrs zal weezen. Hierop befluit hy

?ith vermoedelyk in een, uit lym en aarde, door hem zei ven toebereiden bol,

en verandert daar in tot eene Pop; welke de Pop van den Maikever genoegzaam

in alles gelyk zal zyn. Voorts mag men wel gifil-n , dat de daaruit voortkomende

Kever, ft-hoon hy reets in Juriuary of Fcbruary zyne volmaaktheid bekomen
mo^te hebben, nochtans niet uit de aarde te voorfchyn en voor het daglicht

komt, dan in de Maand jfulyy waar van hy den Naam heeft.

§. ó.

Vermits we boven gemeld vonden, dat deze Kever, volgens zommigen, eene
foort van fchreiend geluid laat hoorcn; en zulks ook wezenlyk waar is,' zo ftaat

jny daaromtrent ten laatiltn nog iets te melden. Dat, zo riet allen, ten minlte

<ie meefle Houtkevers, een zeker geluid iaaccn hoeren, wanneer zp aangeraakt,

of gevangen gehoud^-n worden, is genoeg bekend. OndertuiTchen hooit men
zulks van onzen 'Julius-Kever met even zo groote verwondering en aandoening,
als wanrecr de zogenaamde zeldzaame Doodshoofd- Vlinder, die op Tab 11.

van het Derdu Deel voorkomt, by eene aanianking, een knarfend geluid van zich

geeft. By de lloutkeveis nu ontflaat dit geluid, door de wryving van het Hals-

(child, in 't gelid, over 't achterlyf. En by onzen Julius-Kever wordt het,

Y 2 door

• Ik hebbe ook (Ie Paaring niet, iraar evenwel de Eieren geiien, en 'er een? van een Wyfje
ï-sven gekregen; cl"th ze moeun niit bevrucht gev cefi !)r • c^(\v)l ik 'er geen Wcin in uit
bekomen hette. Ze zyn ledelyk gioot, en grootci c1:n een foeiltckoilj etnigzins langkwcr-
pig lond, glad en witgeel van kolei.i Aan het ccr.c tnde watcn zc itts fiompcr, dan aan
het am'erei en eerder van eene wccke dan yau eens haids i^lillandigheid, eindeijk wicjdea
jy Liuinei en verdroogden.

K 1 E E M A N N.
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Tab. door een langkzaam ophcfFen en nederdrukken , zo der vleugelJckzelen, als van

XXX. 't gantfche achcerlyf, veroorzaak:; nadeniaal hy op deze manier de genoemde

wryving verricht, en dus een knarlendcn toon,geiyk aan eene anglHge aden>haa-

ling, van zich geeft. Die geluid kan ook met zodanig een reets dooden Kever,

die echter niet ganfchlyk Ityfen verdroogd is, nog eenige dagen na dcszelfs dood

,

doormiddel van het drukken eens vingers, te wege gebragc worden Het ge-

luid is dan zekcrlyk niet zo helder, als wanneer het door een leevonden Kever

gemaakt wordt; waarfchynlyk doet 'er in het laatfle geval niet Weinig toe de lucht,

welke de Kever ten gelyken tydc uit de wedcrzydfche luchtgiucn bluuft, evenals-

een Mondtrom, die veel heldercr klinkt, als 'er, by hec aanflaan, te gclyk wind

uicgeblaazen wordt *.

Be-

Het geluid , dat deze Kever lait hoorcn. geïykt reet naar dea tjilpenden roon , dien de Voge-

len, welken onder den naam van Mofleu lo gemeen als bekend zyn, van z,)ch gceven. .Men

heelt opgemerkt, dat de Kevers, wanneer ze dit geluid maaken, de leden van haar achteilyf

Iterk uit en inlchuivcn. Zulks beweegt my . om te denken, dat de Lucht , door dit verichui-

ven ot uit en intrekken der leden, die dan fterk aan elkander gewiceven worden, uit de op

beide de zyden llaande Luchtgaten, en op de ten gelyken tyde in beweci^ing gebragt worden-

de Vleugeldckzelen, gedreeven wordt; en dat men hier aan 't knarfend geluid heeft toete-

fchryven. Wyle de Heer Profeflbr Ludwig Statius Muller, in Erlang, wil wel aan dit ver-

moeuen, in het volkomen Natuurfyftema der Infeften van den Ridder Linr/aus llle Deel 8

pag. 79. hier aan geen geloof geeven; dewylde Kever tuflchen de Vleugeldektelen eene wecke
voering van eene wollige en hairigc zelfltandigheid heefir. Hy gelooft integendeel, dat dit

geluid nergens anders dan uit de Voelhoornen hervoort gebragt wordt , nademaal hy gezien

heeft, dat deze Kevers, wanneer ze toornig gemaakt worden, een zeer fterk geluid van zich

gceven; inzonderheid het Mannetje, dat, met zyne Voelhoornen, zeer driftig, als met een

jhandklap, hetn en weder flaat. Doch dit gevoelen verdient gcene toeftemmiiig, en wordt

door de volgende proeve handtaftelyk wederlcid. Men vatte zulk een Kever aandebeide zydcn,

met zyne Vleugeldekzelen, tuflchen twee Vingeren zo valt, dat hy noch de vleugeldekzckn

noch de leden van zyn Lichaam verroeren kan; dan zal hy, fchoon hy hier door in tooin ge-

bragt worde, en daar by zyne Voelhoornen evenzo vry als te vooien bcweegen konne, het

geluid, dat hy te vooren van zich gcgcevcn heeft, volftrckt niet meer haten hooien, dairentco

gen zal hy dit geluid terllond weder van zich geeven, zo ras men hem niet meer tuflchen d*

Vingeren vafl; houde.
Kleemann.
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Befchryving van twee zonderlinge Rupfen.

l. De hyzonder fchoon getekende Doorn-Rups, van derf

in het Derde Deel befcbreeven , en op Tab. XXXIIL
afgebtelden zogenaamden Tivogel *; benevens haare

verandering in eene Pop; behoorendc tot de
Eerfie Clajfe der Dagvlinders.

%. 1.

J[n het Derde Deel op Tab. XXXIIL hebbe ik, in de it^e en adc ƒ/>. den Ta».
prachtigen, grootcn, zogenaamden Tsvogel in afbeelding onder 't oog gcbra'^t, XXXI.

en pag. 175 en 176. bLlchrecvcn ; alhoewel my toenmaals noch zyne Rups,
noch de Pop, uit welke dezelve hervoortkonit, bekend ware. Gemerkt dezelve

by ons zeer zelden gezien wordt, zo twyfTcIdc ik, of ik zyne Rups ooit ontdek-
ken zoude,- en hoopte alleenlyk, dat ik, met den Vlinder bekend te maaken,
door middel van andere Bcgunlligers en Liefhebbers van mynen arbeid , de RupS
en Pop nog zou ontdekken. Zulks is, ten opzichte van beiden, ook weiklyk
gebeurd: want de Rups was, fcdert dien tyd , in weerwil van alle aannewendö
poogingen, by ons nog niec gevonden; echter hebbe ik ze, door de goedheid
van myn waarden Vriend, den Heer P'uszli uit Zuricb leeren kennen. Die
Heer toch, welken ik reets voor meer zeldzaame Rupfen te danken hebbe, heeft

my, den 30 Jun^j des jaars 1758. met eene cierlyke en naauwkeurige afbeelding
van deze Rups en Pop, zo van 't Mannetjes ais van 't Wyfjts gedacht, tot myne
grooie biydfchap begiftigd; met byvoeging van een Bericht, 't welk ik hier za!

laaten volgen, dat van dezen inhoud is.

%. 2.

«De Doornrups, van welke ik, zo als ik UEd. in mynen laatften bericht
^de Pop ontdekte, die Rups van den hspenboom [eene foort van Popelen]
„vond ik in dit jaar. In 'c begin van Mai begaf ik my weder naar de plaats,

„daar ik de Pop gevonden had, en ontJekce ten eerften een klein bruin -geel
,, Rupsje, reets nagenoeg gclyk aan de nevensgaande groote: het ftond zo van
„huid te verwiflelen. Kort daar na zag ik de groote, en vervolgens ook eene

^ 3 „Pop

• biLinn. Syft. Nat. pag. 776. />. itfa. wordt deze pracJuige Vlinder Pap. Populi genoem4

K L f. E M A JM M, ,
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TAt. „Pop. Dus fcheen het, dac myiie pooging een goed einde zou krygen. De
^^^^- „Rups leef: eenzaam, en men hetft veel moeite om haar te vinden. Ds Maand

,,A/rti is 'er de tyd loe. Ik kreeg de eerlie by haare tweede vervelling, haare

„koleur v/as airede bykans zo Ichuon als die ecncr volvvaffèn. Zy wraren beiden

„van he: Mann^lyk gellachc Maar gang isgemeenlyk langkzaam en waggelend,

„ fchoon ze wel rafTt. r voortkomen koune. Zy hcxfc altoos draadtn in den mond

,

„en, eer ze zich ergens nederzet, bcfpint zy de plaats. In 't vreeten is ze cene

„Meefteres. 'Er moeten, volgens de afbeelding der grootePoppe, nog vry

„grooter Rupfen zyn, dan die ik gevonden heobe. ILar kop i^ geelachtig

-

„rood, tweevoudig toegelpiill, en zwart bezoomd. De bdde eerlle leden of

„rilgen zyn groen,- van 't voorlle ziet men twee groote, gekorrelde, zwarte,

„rondsom tot aan het midden nederwaarts met witte Ipitzen b^zate Itaven, als

„roeden afhangen. Dezelven zyn kolfvormig en beenach'ig. Op den volgen-

„den ring Itaan twee kleiner groenachtige. De derd' ring is bruin vleefchverwig;

„de vierde zwart, met groene Ipiegels, en zo ook de bïiJe volgenden. De
„overigen vallen in 't groene. De DoonTpiiz.n, di.' in 't klein over het gant-

„fche lyf voortgaan, beginnen hier weder grooter te worden. De Nafehuiver

„is bruin- rood, en de Staartkl^p bellaat uit iwee gelyk uitloopende roode fpit-

„zen, die byna aan elkander zitten. Naar den kant der pooten wordt het lyf

„witachtig; dezelvenzyn, benevens de luchtgaten, witachtig-gcel. De Rups

„js, aan alle haare leden of tingen, de groengelpiegelden tn gehoornden uitge-

„ nomen, met witte korrels bezet. Zy ichynt volkomen naar het denkbeeld vat)

„het wonderbaare gewrocht. Byaldien iemand U bygeval eenigen dezer Kupfen

„toegezonden had, zoudt gy zien, dat de afbeeldingen en befchryving, met

„eenige toegeevendhcid voor 't eerJte, ten uiterfle getrouw gefchied zyn. Na

„ dat ik haar naauwlyks ai'gebecld had , hing zy zich op aan haarcn draad , en

„veranderde vervolgens in eene Pop. De grooifte dezer afgebeelde Poppen is

„een Wyfje^ dat ik op den geelen Popel of Sarbach aangetroffen hebbe^lchoon

„ze gcmeenlyk op Lsp of Woud Pupel gevonden worden. Ze is geelachtig,

„met zwarte vlakken befprcnkeld; boven, achter het ruggcfluk, is een geele,

,, doorfchynende bylvormige kolf. Ten einde van drie weeken kwam 'er een

„volmaakte Vlinder uit. lly is, zo als gy vermoedt, de groote Ysvogel, in

„uw DvTde Deel afgebeeld. Het Mannetje is iets blaauwer, niet minder v\it in

„de vleugelen; voor 't overige zyn ze elkander gelyk. Ik floot bet gruotffe

„Wyfje, dat ik had, ia cene met floers bedekte Doos; en zette 'er eenige

.Mannetjes by, die ik zelf gevangen had; maar te vergecffch. Zy ft:ierven

, zonder zich te paaren, en 't Wytje liet my fiechts twee onvrucfjtbaare Eieren

,,na. Ik zende hier nevens derzel ver afbeelding; en 't is my hartelyk leed, dat

,, ik U Ed niet eene menigte bevruchte Eieren kan overzenden. Byaldien dit

.bericht u eenig nut verlchaJien kan, zo hebbe ik myn oogmerk bereikt."

$' 3- Dit
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§• 3-

Die is het Bericht, 'c welk myn waarde Vriend my, benevens de Afbeeldin- Tab.

gen, toezond; dcwyl ik nu aan zyne oprechcigneid geenszins twyffele ^ en het ^^^^•

Bericht zcl/e voor voldoende houde, zo bctuige ik hem hier mede myne harc-

groadijjtf dankcrkenteniflè.

§• 4-

Dat de bovengemelde Vlinder, of zogenaamde Tsvoget^ zyn oorfprong uit

cene Doorniupfe hebben moert, kon ik waarfchyniykerwyzc wel bevroeden;
doch dat dezelve van cene zo zonderlinge gellalte, en met zulke zeldzaame door-

nen bezet zou.lc zyn, hoedanigen ik tot nog aan gecne Rups van deze Clallè

gezien had, zou ik nooit geloofd hebben. En ik ond.rllclle, dat het mynen ge-

negen Lezcren evtn zo wonderbaarlyk, als my voorkomen zal, wanneer zy de
XXXI -t-' Tab. naauwkeurig befchouwen, waarop, benevens de Rups en Pop
van beiderleie gedacht, ook eenigc liiercn, waaruit zy voortkomen, afgebeeld

zyn. Deze Eieren worden in de i t^; Fig. gezien; ze hebben, by hunne groene Fig. i*-

grondveru'e, nog dit byzonüere, dat ze, op de halfronde en verheven boven-
vlakte, met kleine donkere hoogzcls, als, niet zo veel doornfpitzen , bezet fchy-

ren te zyn. De S^'-" en 3 "^ lig. vertoonen deze Rups in eene volwaflen geftalte; ^ig- «•

van welken de kleinlle, Fig. 2. de Kups van een Mannetjes-, en de grooter, *" 3-

Fig. 3. die van een VVyfjcs- Vlinder is. Ilaare lengce beloopt nagenoeg twee
duimen; en haare dooreen gelyken, uit hoofde van derzelver byzondere Hammen,
meer n^ar pinnen dan naar doornen. De beide langften, welken op den eeriten

en dikllen ring, naad den kop, eenigzins van<;lkander vcrwyderd, in de hoogte
recht op (laan, meer dan de helfrc van boven af zwart zyn, doch aan het wor-
teleinde beneden eene groene grondverwe hc-bb^n

, gelyken inzonderheid naar

twee pinnen of toppen. De overige gelykfoortige flammen zyn v:n geringer eo
onderlcheiden grootte; vermits zy daarnevens alten, uitgenomen de beide ach-
terfte roode fpirzen, niet alleen rond en Homp, maar ook vleefcbachtiger, dan
de beide lange hoornachtige, op den eerllen ring llaande, flammen zyn; zo ge-
lyken ze meer naar Wratten dan naar Doornen ; en de beide laatfte paaren det^

zelven zyn naar achteren overgeboogcn. Wydcrs vindt men ook dezen, zo wel
als de anderen, in plaats van met takkige byfpitzcn of (Icekels, met louter hair

en dunne fleeltjcs voorzien," welken aan 't tirde witte korreltjes of knopjes draa-

gen; hoedanigen 'er over de ganifche bovenvlakte van 't lyf verflrooid fchynen
te weezen. Ter dier oorzaake heeft deze Uufs, rr.eer dan alle andere Doorn-
nipfen, welken ik in de Ecrfte CLÏÏè dei Dagvlinders befchreeven hebbe, een
zeldzaam en gantfch byzonder vertoon. Haare zis voorfte klaaiiwpcoten zyn
donkerer dan de overigen. Dat nu ook ckzt Rup»*, even als alle andere Doorn-
rupftn, zich, voor haare verandering, met het achterdeel ergens aan vall maakt,
en dan lyrrccht nederhangt, is boven in 't Bericht van den Heer FuszLt reets

gemeld; en de Afbeeldingen op onze Plaat, Fig. 4 en 5. brengen dit duidelykf/?. 4,

on- *« 5.
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Tab. onder 'c oog. De 4^^^ Fig. vercoont eene Pop, waaruit een Mannetjes -Vlinder
3^XXI. voortkomt; want dezen zyn altoos merkelyk kleiner, dan die, waaruit de Wyf-

jes gebooren worden *. C ^is Fig. 5. ) Ook is de laatlle van de eerde zeer

onderfclieiden, door de grooter in den geclen grond doorichynende zwarte vlall-f

ken, die op de vlcugelfcheeden bovenal aanmerkeiyk zyn: voor 't overige gely-

ken zy elkander, ten aanzien der gertalte, volmaakt wel. De fraaie Vlinder,

uit deze Pop voortkomende, is dermoeite overwaardig, dat een Liefhebber alle

poogingen aanwende , om zodanig eene Rups te vinden ; ten einde zyn Infeéten-

Kabinet met zulk een prachtigen Vlinder te verderen: waaromtrent hy te geree-

der te recht kan gcraaken, nu men weet, dat de Rups, in de Maand Mat, op

den Esp of Woud - Popel te vinden zy.

B^voegzel nopens deze Doorn- Rups.

\n het Derde Deel myner Hillorie der Infeften, hebbe ik den Vlinder, dien

men den Tsvogel noemt, reets befchreeven,- dochtoen vergeeten den naam 'er

by te voegen , waarvan ik my thans by 't befchryven der Rupfe , bediend hebbe.

Overmits nu deze of gene mogelyk nieuwsgierig zou konnen zyn, om den oor-

iprong van dien naam te weeten; zo hebbe ik het niet overtollig geacht hier nog

ifi melden, dat men, naar my voorgekomen is, dezen naam aan dien Vlinder

gegeeven heeft, om dat zyne koleur meedal, gelyk die der Tsvogels, van 't

blaauwe in 't groene fpeclt; ook noemen ze hem in Saxen aldus; en hy is my,
onder die benaaming, uit Leipzig toegezonden, VVyders hebbe ik myne be-

fchryving dier Rupfe beflooten , met te zeggen, dat de Liefhebbers, die hunne

Inieéten Verzamelingen met dezen fchoonen Vlinder wenlchen te vercieren , nu

des te gereeder te recht kunnen geraaken , daar men weet, dat de Rups, in de

Maand Mai, op den Esp of Woud -Popel te vinden zy. Nademaal echter de

Heer Fuszli fchryft, "-dat hy de grootlle Pop op den geelen Popélboom, of

„Sarbach, aangetroffen heeft, fchoon ze gemeenlyk op den Esp of Woud -Popel

„gevonden worden;" zo zou de benaaming van geelen Popel of Sarbach, en

die van Esp of WoudrPopel , eenige gelegenheid tot misverfiand konnen gceven

;

om nu zulks vooriekoraen , zal ik 'er het volgende byvoegen. VVy hebben in

Eu-

P In 't jaar 1755 den 4<1en Junj vond ik zulk eene Wyfjes Pop, aan het blad van een Esp, of

zogenaamden becvendtn Popel, aangciponnen; doch 7.e hing niet 70 zeer lootrecht als wel

horizontaal of waterpas. T-y was reeds van die rypheid , dat haare heldere koleur al in eene

donkere bruinachtige glinfterende koleur verandert waiej en ik zag 'er ook den pden Juny
denWytjes Vlinder uit gebooren worden. Dezelve fpoot, na dat hy 'er uitgekxoopen en tof

volkomenheid geraakt was, uit het achterlyt een rood reiniging -fap.

. KtK£UANir.
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Europa driecrieie foorten van Popelboonien; als de zwarte, de witte, en de Ta».

Lybiiche of beevende Populier. De zwarte Popelboom, (^Poputus ntgra,)^^^^-
wordt alzo genoemd, om dat zyne bladeren van boven zwartgroen en van onde-
ren granuw zyn; waartegen de vvicre Populier, ( Populus alba,^ van boven
helder groene, en van onderen witte bladeren heeft. Hierby komt de Lybifclie,

(^ Populus Lybica,) die by uitQek den naam draagt van Populus tremula^ bee-
vend of fidderend,- om dac deszelfs bladeren, aan zeer lange en dunne fteeleu

hangende, onophoudelyk in beweeging zyn, en altyd beeven , al is 'er bykans
geen wind te gevoelen. Onder deze drie nu vindt men echter den gcelen Popel
of dien Sarbach niet, van welken de Heer Fuszli gewag maakt. Een rader
onderzoek desaangaande heeft my geleerd, dat zo wel de zwarte als witte Po-
pelboom Sarioom, Sarbatichboom genoemd worde ,• maar nergens hebbe ik

ieis van een geelen Popel geleezen , fchoon ik ten dien einde veele Botanifche
Schryvers inzage. Zulks doet my denken, dat de Heer Fuszli, met de benaa-
ming van geelen Popel, het oog hei/ft op den witten Popelboom; welken ik

ook met den naam van Sarhoom alleen benoemd vinde. C*^ Hierentegen kan
de Esp of Woud - Popel geen andere boom zyn , dan de beevende Popel , van
welken het bekende fpreekwoord zyn oorfpiong heeft, hy beeft als Espenloof;
en die veel in de Wouden of Boflchen walt, alwaar hy ook by ons te vinden is.

Gevolglyk zullen de Liefhebbers der Infeften deze Ysvogel - Rups , zo niet op
den witten Popel, [by onze Nederlanders den Abeelboom ,] ten minfle op den
Esp üfbeevenden Popelboom konnen vinden. Beide deze Popelboomen worden
ook in 't Hoogduitfch/y/iej-^ööwe;? genoemd ; en vandaar komt het in Duitfchland
gewoonlyke yJl:neiboom. Een door 't gemeene Volk even zo verdraaid woord,
als dat van Oleum Prpoh-nn, v.'anronder het eene zekere zalve bedoelt, die
uit de knoppen van den ïwartcnPopeiboom, met byvoeging van andere dingen,
toebereid, tn eigenlyk by de Apothekers Ungiisrttum Popukum genoemd wordt,

II. De mat-ofdofgroene en geboomde Rups , van eene zonder'
linge gefruite , genaamd /^^^ R. h e e b o k j e f ; behoorende tot

de Tweede Claffe der Dagvlinders,

% 5-

Is de voorbaande Doornrups, wegens haare ongemeene gedaante, ons zeld-
zaam voori:ekomen,- wy zullen ook de tegenwoordige gehoornde en dofgro.ne
l/da Deel \fle Stuk. Z Rups

• 2ie Hifi. Plantar. Univerfalh. Job. Baubird. Lib. flU />. 157. en !&.

+ Deze Rups, die van eene byzondere gedaante is, behoort tot eene midddfoort, welke
gevocglyk tuflchcii de c.'Ule <.n iweedc Clafle vM) de Dagvlindert geplaatft kan v/ordcn. Alj
BJcn dea aan der Ruple al;ceii giaeflaat , zou men haar eer tot de tweede dan tot de eerfic

Clat.



174 V E R V O L G VAN öE B E S C H R Y V 1 N G

Tab. Rups, die in de 6^'^ Fig. afgebeeld is, niet zonder verwondering konnen be-
XXXI. fchouwen: ik voor niy aicans, had nog nooic eene diergolyke gehoornde Rups

gezien; waarom ze my ook, toen ik dezelve voor de eerllemael zag, gantfch

vreemd voorkwam. Ik iiebbe het geluk van dezelve te kennen aan mynen Vriend,

den Heer D. Gladbach, die zich toen te Jena onthield, te danken; als

welke my deze Rups, den 5 Juny des jaars 1758. leevend toegezonden heeft.

Ik ontving haar, tot myn byzondcr vergenoegen, naar het uiterlyk aanzien, in

eene gezonde geftakenis; echter wilde zy geen fpyze meer gebruiken. Ze had

ook reets, volgens de gewoonte der meefte Rupfen van de tweede Clafle der

Dagvlinders, een draad om haar lyf getoogen , en zich met hec achtereinde van

binnen in het Doosje va!l gemaakt, welke draad echter op de reize los gegaan

was. En dit ongeluk zal miflchien de oorzaak geweefl: zyn, dat ze naderhand

in geen wel gevormde Pbp veranderen konde ; maar als eene Misgeboorte ver-

gaan moefte. Vermits ik zulks gevallig wel dra ontdekte, zo verzuimde ik geen
Fig. 6. tyd om haar terftond afcebeelden , gelyk ze hier in de ó^le fig, voorkomt.

§. 6.

Men heeft aan verfcheiden Rupfen, om dat ze eene gelykheid met het een of

ander Dier hebben , den Naam van zulk een Dier toegelegd Zo wordt de

Rups, in 't Eerfte Deel op Tak XX. van de tweede ClafTe der Nachtvlinders

afgebeeld, de Kameel-Rups genoemd. In de derde Cladè der gemelde Nacht-

vlinders is 'er ook een, op de X'^c Tab. van het Eerfte Deel , onder 't oog gc-

1 bragt, die den naam heeft van de Geiten -Rups; en op de Xllde Tab. van het

Derde Deel ziet men de Eekhoorn- Rups. Nademaal nu de tegenwoordige twee

opftaande hoornen op den kop heeft, welken aan 't einde in twee fpitzen ver-

deeld zyn, en dus de gedaante hebben van die van een Rheebokje, zo ben ik^

van oordeel, dat men hnar gevoegelyk den naam van 'c Rheebohje gceven konne.

S 7- Dlc

ClaflTe der Dagvlinders brengen; doch ie verandert niet in een met zes pooten vooriienen

Vlinder van de tweede Clafle, maar in zulk ecnen die flechts vier volkomen pooten heeft, en

daarom tot de eerde ClalFe behoort. In het voorgaande lilde Deel van deze Hiftorie der In-

feften, hebbe ik, by de befchryving van 7ö^. XLII. reets getoond , dat deze in gedaante by-

ï.ondere Rups de Grins zy , van den aldaar afgebeeldcn ongemeen fchoonen blaauwen weer-

fchynenden Vlinder; welken eenige Liefhebbers, om deszelfs uitmuntende fchoonheid, Ie

Changetnt, de Iris oi Regenboogvenvigen Vlinder noemen; zo wel als die foort, zonder

wederfchyni welke ik voor het Wyfje houde, en die ik in myne Byvoegzelen zal voordraa.

gen. Ik wil voor tegenwoordig nog maar alleen zeggen , dat ik , nademaal de Heer Röfel,

door zyn affterven , geene afbeelding van de gedaante der Poppe heeft kunnen geeven, eene

afbeelding daar van in myne Byvoegzelen , op Taf;. IX. Fig. 3. met eene befchryving v«n

den aart haarer veranderinge , me legedeeld hebbe. Het voedzel en de huisvefting van deze

Rups zullen Hooge- Wilgen, Wolle- Wilgen, Eflên, Popelen, Eiken en Boeke - Boomeo
zvn.

Kleemann.
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S- ?.

Dit Rheebokjc trekt zyn voedzcl, volgens 'c geen my bericht is, van de Wil- Tah.

gebladen , waarop het ook gevonden wordt. Wanneer di: Rupsje zich in 'c
^^XL

tfUipen uitrtrekt, heeft het de lengte van andcrhalvcn dunn, maar 't kan zich

oük wpI een derde deel inkrimpen. Het lyf is niet overal even dik; want dcszclfs

ringen of leden neemen, van den kop af tot naar het midden, allengs in dikie

toe, zo dat de middelllen veel dikker zyn, dan de voorllen; en hiei op worden
ze, naar achteren roe, weder zo Iterk verminderd, dat het lyf met een fpitzen

toeloop eindige. De kop is verdeeld, en met de gemelde hoornen bekroond.

Hy is blinkend -groen van koleur, die tot in de hoornen uitloopt; en van onde-
r;:n, ter vvedcrzyde, met een zwart punt vtrcierd. Voorts is di zelve van achte-

ren aan dtn rand fchoon geel bczoomd; en deze bezocming loopt tot aan die

als een gaffel verdeelde hoornfpitzen; welken bruinrood, en van onderen nog
nn-t tedere en donkere punten btzet zyn; ook hebben ze van vooren ecne bleek

geele bezooming, die tot aan den bek der Rupfe gaat Het gantfche lyf is van
eeue fehoone jofgroene koleur, en gelykt naar fluweel; doordien het alom met
korte zagte hainjis bezet is. Op de boven^'lakte is 't op zyn donkerfte; op de
zyden wordt het heldcrer; en eindeiyk verfmelt de groene koleur byna geheel in

0C witte. Wyders belpeurt men nog verkheidcn cieraaden in dezen groenen
grond. Voor eerft loopt de goeie randbezooraing der beide hoornen op ieder

zyde van 't lyf, ais een fehoone geele ftreep, tot in het vierde lid; het daarop
volgende is ledig; en in 't zesde ziet men, ter wederzyde, een fchuinicn naar

achteren, tot aan 't midden van den rug, opwaarts loopenden helder geelen

ftreep, die ook eenigzins verheven is; zo dat ze btiden, op de bovenvlakte van
den rug, alwaar ze mter verheven en ook breeder zyn, in 't achtfle lid, van den
kop afgeteld, met hunne einden na by een komen, en elkander genoegzaam
bereiken. Hier op volgen wederzyds nog drie loortgelyken fchuinfe, doch.

korter en tedercr flreepen; en het laattte lid is, benevens de fl:aar:klcp, met
eenc verheven geele bezooming omringd, die achter, in twee fcherpe naall el-

kander rechtuit loopende fpitzen, eindigt. Voorts heeft deze Rups het orden-

lyk aantal van Pooien, die, even als het lyf, eene groene koleur hebben, van
welken echter de miniten zichtbaar zyn. In 't kruipen fchynt ze vry langkzaani

en omzichtig te weezen. Als men haar van achteren eenigzins gevoelig aanraakt,

dan zoekt zy zich, door het Inel te rug fiaan van haaren gehoornden kop, te

verweeren.

§. 8.

Deze Rups WM, gelyk boven gezegd is, wel dra bedorven, des ik 'er geen
volmaakte Pop uit kreege. Zo min al.s my nu de getblte en vorm der Poppc
bekend is, even zo min kan ik ook melden , hoe de Vhnder, die 'er uit geboo-
rcn wordt, zich vcitoore; en de Heer D. Gladbach, heeft my deswogen
ook niets van belang bekend gemaakt. Gelykerwyze ik ondtrfteile, dat dit In-

Z 2 ka
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Tab. feft tot de tweede Claflè der Dagvlinders behoort; zo knn ik ook vermoeden,
XXXI. dat de Vlinder, dien ik in \ Derde Deel op de XLVl^^e Tab. Fig. 4 en 5. af-

gebeeld hebbe, en dien ik opgeeve ais een Vlinder, wiens Rups en Pop my
onbekend zyn, miflchien die gene is , welke uit deze Rups voortkomt. Het is

nog mogelyk, dat ik, in het volgende jaar , in llaac zal zyn, om 'er nader be-

richt van mede te deelen.

De groenacb^ig-geek Kups f
met afgefcheickn zwarte ftreep-

jes; benevens haare verandering in een Vlinder* ; be-

hoorende tot de Pivesde Clajfe der Nachtvlinders.

$. I.

Tab. x\ 'hoewel myne zieke Lichaams gefteltenis my niet meer toelaate, de In-

XXXII. feiften met dien zelfden lud:, als voor dezen, op te fpooren; zo moedigt my
nochtans de gunftige toezending van verfcheiden Liefhebbers meer en meer aan

;

des ik, byaldien de Allerhooglle my een nog langer leeven vergunde, myne
Afbeelding en Befchryving der Infeften, nog een tyd lang, hoope voort te zet-

ten. Op den 33 /^«g«/?i« dezes jaars J758. hebbe ik de eer gehad, van een

Brief van den Meer Zimmermaim uk Ulzen in 't Lunenbiirgfcbe ^ te ontvan-

gen, met byvoeging van verfcheiden zeldzaaroe gedroogde Vlinders niet alleen,

maar

* Dete vlinder heet in Lim. S'yfi- Nat. pag. 2^2. /p. 12 1. Phal. Noft. Promba, de Huis-

Moeder, de Loofer. Deze Nachtvlinder heeft oog eenige byfoorten. waar van ik eene bruine

met haarc Rups, in rayne Byvosgzeleii , onder 't oog z,ai brengen, fchoon my ook de andere

ibort van Rups onbekend niogte blyvcn. Men vindt de Rups 2.clden by den dag buiten de

aarde; ze ligt dan gemeenlyk gantfch Itil in de7.elvci komt 'er eerrt uit te voorfchyn, na dat

de zon ondergegaan is, en begeeft zich dan op veii'chciden planten, niet welker bladen ze

•iich geneert. In 't begin van den Herflt is ze nog klein, maar op het einde bykans volwaflèn.

Den Winter over , verbergt ze zich in de aarde, en komt dan in 't volgende Voorjaar in de

fchcmering ten voorfchyn , tot dat ze in eenen Vlinder verandert. Deze Nachtvlinder is in 't

gaan en vliegen zeer ichielykj en houdt zich gaarne in de Huizen en byzonder in Oude ge-

bouwen op. Wyle de beroemde en zeer uitmuntende Infeöen- waarneeiner, de Heer Baron

Degeer m Zweden , hteft dezelven dikwils, zelfs des Winters, levendig 'er in gevonden. Hy
vermoedt derhalve, dat ze 'er zich in ophouden > maar waagt het niet, om iets bepaaldlyk

van de lengte des leevens dezer Vlinders te zeggen. Zie het iftc Deel van zyne in 't Hoog-
duitfch overgezette Verhandeling, tot de gelchiedenifle der lufeiften , ïfle Qyarteel, 3de Ver-

handeling, pag. 87. Doch ik houde diergelyke Vlinders, welken men des Winters levendig

ontmoet, voor geene overwinterde, maar voor zulken, waar van de Rups reeds in den voor-

gaanden Herfft in cene Pop veranderd is; waar uit dan diergelyke Vlinders, wanneer het, zo

*ls meermaals gebeurt , des Winters zagt Weer is , voor haaren tyd uitgelokt worden.

Kleemakn.
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maar ook met eenige zeer net uitgevoerde Afbeeldingen , benevens een bericht Tah.

van dezelven. Onder dezen was ook de Rups, op onze Tab. XXXll. te zien; XXXit
mitsgaders haare Pop, en de daaruitvoortkomende Vlinder. De laaclle wus my
reets voorlang bekend, gewcell; maar de Rups had ik altoos te vergeefs ge-

zocht,- en hierom was my de beichryving van haar, en van haare Pop, des te

aangenaanier ; vermits ik daar door in Ihat gefield wierd, om 'er den gundigen
Liefhebber en Leezer myner Werken vedlag van te geeven. Terwyl ik hier

voor den Heer Zimmerman nogmaals dank zegge, zal ik zyn eigen Beticht,

\ welk aldus luidt, in dezen mededeelen.

$. 2.

'Dit flach van Rupfen iFig. i.) is tny in de Maand Jpr'il voor het eerll Fig. t.

„onder 'c oog gekomen, zonder echter haar voedzel te weeten. Ik vond de-

„ zelve in 't gras, en gaf haar derhalve verfcheiden foorcen van diergelyke Ge-
„vk'aflèn, waar uit zy de Muizen -ooren verkoos. Na eenige dagen zag ik, door
„het over de Doos gefpannen floers, dat myne Rups zeer onruftig begon te

„worden; het welk my deed denken, dat de tyd van haare verandering begon
„te naderen. Uit dien hoofde befloot ik, eenige Aarde in de Doos te doen;
„en zulks was zo dra niet gedaan, of zy kroop 'er in. Wanneer ik nu op den
„derden dag daarna de Doos befchouwde, zag ik, dat myne Rups weder boven
„aan 't floers zat. Om die reden gaf ik haar nieuw frifch voedzel; en zy at 'er

„ zo fmaaklyk van als te vooren. Zy verborg zich naderhand nog tweemaal on-
„der de A^rde, en kwam telkens weder te voorfchyn ; maar voor de vierde maaU
„bleef ze 'erin, en veranderde, na verloop van veertien dagen, in eene Pop;
„ zonder eenig Spinzel of andere Wooning voor zich bereid te hebben. Deze
„Pop was donkcr-rood, en fchoon van koleur, als in de i^^ Fig. te zien is ; F/^. 2.

„ze had van achteren een klein uiclteekend puntje, of rtaartfpicfe ; en wierd, op
„de minde aanraaking van de Doos, zeer onruilig; gclyk zy dan, door haare

„groote en hevige beweeging, duidelyk te kennen gaf. Na verloop van vier

„weeken kwam 'er de Vlinder uit te voorfchyn; welken UE. zo wel in 't Ori-

„gineel, als in de Afbeeldingen van Fig. 3 en 4. zien kunt. DLwyl ik nu drie %• 3-

„zulke Rupfen bezat, zo hebbe ik ook op de Copy alle de aan de Vlinders be- *" ''•

„(peurde veranderingen en derzelver onderfcheid willen afrekenen."

S- 3-

By dit Bericht zal ik nu nog eenige Aanmerkingen, de Afbeeldingen op onze
Tab. XXXII. betreffende, voegen. Ik hebbe airede veelerleie foorten van Rup-
fen, tot de tweede Clafle der Nachtvlinders behoorende, befchreeven; welken
met weinige, of gantfch geene hairen bezet zyn, die ter dezer oorzaake gladden
of naakten kounen genoemd worden; en elk een, die de tegenwoordige be-
fchouwt, zal ligtlyk befpeuren , dat zy 'er ook onder behoore. De ringen of

23
,

Ie-
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Tab. leden van haar lyf zyn tamelyk dik; en hebben over 'c geheel eene fchoone gecie

XXXII. grondverwe, welke hier en daar eenigzins in 't groene valt; doch de kop en de

zes voorlle klaauvvpooten zyn helder bruin. In de drie eerlle leden is, behalve

de bovengemelde kokur, niets anders optemerken; doch de zeven volgende

ziet men, op hunne bovenvlakte, elk in 'c byzonder, met een paar zwarte

ftreepjes getekend, zo dat ze te zamen eene rei van zev.n paar uitmaaken. De
ftaartklcp, de beide nafthuivcrs, of achterpooten, en de vier paar Itonipe buik-

poocen , ichynen meer bleek oranjegeel te zyn ; en wyken derhalve in zo verre

van de grondverwe der overige leden af. De dikte van 't lyf geeft genoegzaam

te kennen, dat deze Rups taiiielyk lui en langkzaam in 't kruipen moet weezen.

Gemerkt nu de Vlinder, uit deze Rups voortkomende, zich ook nnnigwerf in

onze Landftreek laat zien, en niet zeiden gevangen wordt, zo is 'er geen twyf-

fel aan, of deszelfs Rups moet hier ook jaanyks by mtnigtj tevmdcnzyn. Dan,
dewyl zy zich in 't gras onthoudt, en gclyk boven gezegd is, ook in de Aarde

kruipt, waarin zy zich miflehien, gelyk meer anderen, bv dig verbergt; zo kan

zulks wel de oorzaak zyn, dat deze Uupfen niet ligt gevonden worden Schoon

de Heer Zi mmer m an hier zegge, dat deze Rups veraniicrt zonder cenig Spin-

zei of Wooning te bereiden, zo geloove ik echter, dat ze eene holte in de aarde

ïnaakt; welke aarde, droog geworden zyndc, by 'c opzoeken invalt.

§. 4'

Fig. 2. De Pop, waarin deze Rups verandert, is in onze ade Ftg. te zien ; maar ver-

mits haare koleur en gelbltc boven bcfchreeven zyn, hebbe ik 'er niets anders

van te zeggen ; en wy zuilen nu voorts den Vlinder eens wat naauwkeuriger be-

Pig 3_ fchouvven. In de 3'-ic en 4'le J^'ig. vertoont hy zich in zyne gewoone zitterde

«» 4. gelklte, met geflooten vleugelen; wanneer men weinig, of in 't geheel niets,

van zvne ondervleugelen te zien krvgt. Djch als hy 2ich gereed maakt om te

Fig. 5. vliegen, en de boven vleugels dan begint optehefFen , gelyk wy hem indesdi- fig.

konnen zien, zo komen ze ruim ter helfte ten voorfchyn. Bt treffende de grond-

verwe der bovenvleugclen , en van htt borlllluk, dezelve is niet altoos centrlei.

By zommigen is ze voKlrekt donker -bruin, zo als de 3de Fig. aantoont; by an-.

deren veel helderer, volgens de 4^11-' en S'-'"^ i'ig en wederom by a deren gantich

Fif. 6. bl'>^k of vaal; zy valt zelfs wel eens gehc- 1 in 't graauwe, als uit de ó^»'^ fig.

afteneemen is. Naar maate van dit oi.dvrfchtid der grondverwe, zyn ook de

donkere en heldere dwarsiinien , vlakken en punten in deze bovenvleugelen

,

verfehillende; van waar ze by zommigen duidelyk, by anderen in tegendeel

bleeker en naauwlyks te merken zyn. Wanneer deze cieraaden zich op het hel-

d.Tllc vcrtoonen, dan befpeuitmen eene niervormige dwarsvjak," welke noch-

tans by zommigi'n fiechts eene zwarte vlak is, die ook zomtyds een heldi-ren om-

trek heeft; en deze vlak (laat doorgaai'S biz\den het midden, naar den voorftt-t»

en buitenften rand Daarbeneveiis oiitd kt men erne ardere veel klein r en i e*

bctl zwarte, dvvarsvlaii, ra.cer achurwaai ti aan den zelfden r^d. De donkere

en
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en heldere dwarsliniën vercoonen zich zo wel in 'tathtcrflc en breedfte deel dezer Tab.

vleugelen, als in 't fmallte deel naby de inlcding; echter zyn ze menigmaal niec XXXIT,

kenbaar; en dan ia dcrzelver grond, uic hooldj van de menigvuldige korte,

donkereen tedere dwarsllrecpen en punten, waarmede zy bezet zyn, even als

of dezelve gewaterd v/are.

§. 5.

De op onze Tab. afgebeelde Ftgaureriy van de eerde tot de vyfde ingedoo-

ten, zyn vervaardigd, volgens de my toegezonden Tekeningen; maar de 6^0

Ffg. hebbe ik zelve naar een Origineel afgebeeld,- en daarom by de overigen ge-

voegd; op dat men niet alleen het achterlyf, maar ook de ondervleugelen konde
zien. Het achterlyf geeft , door deszelfs dikte te bennen, dat de afbeelding

naar een Wyfje gefchied zy, en 't vertoont zich ecnigzins bJeeker roodachtig

-

geel. De ondervleugels zyn fchoon oranjegeel ; ze hebben , naur den achter»

rand, een ongelyk breeden zwarten ftreep; die aan den binnenrand, naar den
kant van 't achterlyf, fmal toeloopt ; en daar op volgt eene Ihialler randbezoo-

ming, van eene oranjegeele grondverwe. In de Spriecenis luiïchcn het Manlyk
en Vrouwlyk gedacht, gelyk 'er anders doorgaans is, geen onderfcheid te be-

merken; nademaal ze by deze foort van Vlinders, zo wel aan de Mannetjes als-

aan de Wyfjes , dun en hairvormig zyn.

4"1J4k§-1 i-^«<-^<iJ-^ ^l-,kJ'i^ {f 'S.J>"i> I T<J-^J-^* <fU"J> «^U-i* 4, «6.j?-^rHi"lJ->

Tiveeé'rkie zeldzaame bruine Dagvlinders, van de Eerjle

Clajfe, verderd met bjzonder fchooue, ronde oogfpiegeh en
vlakken.

O.
%. r.

'nder de Dagvlinders der Eerde ClafTe zyn 'er nog verfcheiden, welken. Tab.

ten opzichte hunner gantfche verandering, zo wel aan vecle Liefhebberen, als XXXHL
ook aan my, nog onbekend zyn. Dus is het inzonderheid gelegen, met veelen
dier foorten, welken deels weinige, deels ook veele ronde oogfpiegels of vlak-

ken, nu in een donkeren, dan weder in een helderen grond hebben*. Van die

allen fchynen my intuflchen ten aanzien der tekeninge, geenen zo zeldzaam,

als

• Dewyl 'er nog veele foorten ayn, die ik kennc, lo van deze als van andere Dagvlinders, zo
hebbe ik my reets te meermaalen verbonden, om de afbeelding van alle deze, 't zy my de
Rupièn al of niet bekend zyn, in myne Byvoegzelen , naar de natuur uitgewerkt, mede te
deelen; om hier door dit Werk, ten minften met opzicht tot de Europifche Vlinders, de be-
loofde volkomenheid te vcrfchaffen. Ter nieuwer herinneiinge hier van, dagthetmy, by
deu gelegenheid, raadzaam, den Leczer ncgmaals te melden, ^t het myn oogmerk is, daar

mede
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Tab als de beide foorren, op onze Tah. XXXIII. afgebeeld; welken my nu voor 't

XXXIIl. egr^ tweemaal onder 't oog gekomen zyn. Even daarom is 't, dac ik dezelvenj

boven anderen , die my nog bekend zyn , thans tot een onderwerp myner afbeeï-

dinge verkooren hcbbe; te meer, daar ik zeer begecrig ben, om derzclver Kup-
fen te ontdekken, en 't my reeds meer dan eens gelukt is, om langs dien weg
verfcheidcn Vlinders, in hunne drieëfleie gcftalte, als Rups, Pop en Vlinder

te leeren kennen.

s. *.

Deze tegenwoordige Vlinders worden meeftal, in de Lente en den Zomer, in

• de Btjflchen of op de Heiden gevonden ; doch zelden op zodanige Weiden en

Velden, die verre van een Bofch gelegen zyn. Ze behooren beiden zckerlyk

tot de Eerile Cladè der Dagvhndcrs , naar uicwyzen van de, hun eigen zynde,

voorde pootcn : doch, ter ooizaake van hunne vcrfehiliende grootte, koleuren

en tekeningen , twyfFele ik niet , van ze voor twceërleie foorren te houden. En
Fig-i 2. men zal die myn gevoelen, op eene naauwkeurige befchouwing van de i^e en
"» 3- 4- 2 Je mitsgaders van de .'^'^'^ en 4'lii Fig als men ze oplettend met elkander yerge»

lyke, zo ik vertiouwe, gerecdlyk toellemmen.

S- 3'

De eerfte foori mag men met regt noemen , den grooten Vlinder
van ck Eerfte Clafte der Dagvlinders ^ die met louter geel

hezoomde zivarte oogfpiegelen vercierd is*.

Fig. I. Op de befchouwing der i^e figuur, in welke hy met uitgebreide vleugelen

voor»

mede voorttevaaren , of fchoon ook andere Vriexiden my rerts met hunne afbeeldingen voor-

gekomen tnogten lyn. Ik hoope des, zo God niy het leevep fpaart, dit niyn vooriiecmcn,

ten Lynen tyd, tot bevreediging vao alle hooggeachte Liefhebberen , nog ter vervullinge te

bitngen.
Kleemank.

t In Linn. Syfi. Nat. cdit. XII. p. 77\. fp- 154- P^P- Nympb. wordt hy genoemd Dejeniva.

de IVeegdoorn-Uil- ^y vertoont iich niet a'.tyd met lulke heldere oranjeverwige riiigtnt

noch met eene 2.0 heldere bruine , maar dikwils ook met eene in 't bruin graauw vallende grond-

verwe. Mülchien is hei laatllc mede een kenteken, waar door het Wyfje z,ich van het Man-

netje onderfcheidt. Ik houde de Röfellche afbeelding voor die van een -Mannetje. Wegens de

aan deie Dagvlinders eigen lynde llompe klaaiiwenlooze voorpooten, behooren zy zekeilyk

jüt de Dagvlinders der lUe Clafle; maar ten aanzien der Rupfe, en zoo ook die der daar op

volgende Fig 3 en 4. tot ecce miJdelibort, die, in haare gcheele verandering befchouwd 7yn»

de, haare natuurlyke plaats tuflchen beide de Claflèn Ichynt te hebben. Ook zal men :er-

ftond zien, dat zulks zo zy. wanneer ik den oorfprong ven dez<. Rups, zo als een n-y toepe-

ne en Vriend de7clve in 't Anlpachlche waargenomen heeft, hitr bekend maake : deze be-

richtte my op den IJlden Febiuary 1773- ^^^ bnUrcnt het volgende.

„Daü,
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voorkomt, ontdekt men terllond op dcrzelver bovenvlakte cene fchoone weer- Tas.

fchynige, meer oranje-bruine , dan olyfkoleurige, grondverwe. Voorts hebben ^^^^^^•

alle de s'icr vleugels eene cierlyke witte uitgelchulpce bezooraing; waarop, na

een tamelyk breedcn aflland, in ieder, vyf niet zeer heldere oranjegeele ovaal-

ronde ringen van ongelyke grootte en byzondere orde gezien worden ; die allen

van binnen zwart zyn. Gelykerwyze nu alle deze ringen niet even groot zyn

,

zo ftaan ze ook, in de voorlle of bovenvleugelen , in eene gantfch andere orde,

dan in de onderden. De eerden ziet men zeer na by elkander, in eene onge-

lyke rei ; en de iaatllen zyn cenigzins van elkander afgezonderd ; de beide klein-

zen en minder zichtbaaren, Ikan kort aan de voorde vleugelen; en de drie

overige en even groote ringen dezer vleugelen formeeren, naar achteren , eene
rechte rei. Behalve deze ringen befpcurt men ook nog, omtrent het midden
van eiken vleugel, eenige korte dwnrsdreepen , welken, iets hcldercp dan de
grondverwe zynde, nagenoeg de winkbraauwen der ecrd beichreeven oogvlak-

ken fchynen te weezen. Het lyf van dezen Vlinder vertoont zich meerendeel«

zwartachtig-blaauvv-graauw; en de kop is, nevens de fpriecen, even zo gedeld,

als by anderen dezer ClafTe.

S' 4-

Dat wyders de ondervlakte der vleugelen onzes Vlinders, van wegen derzelver

aardige tekeningen, 'er veel fchooner en bevalliger uitziet, toont ons de a^e^'S'. ï.

Fig. waarin hy, met opgeheven en van boven te zamen gevoegde vleugelen;

gelyk hy gewoon is dezelven in 't zitten te draagcn , vertoond wordt. De grond-

verwe dezer vleugelen is bleek- oranjegeel, met olyf- bruin vermengd; mitsga-

ders veel helderer dan de bovenvlakte,- en naar den kant der inleding valt dezelve

donkerer, dan aan den buitenrand; welke met eene cierlyke bezooming pronkt.

JFde Deel. ifie Stuk. A a Aan

"Den., in het uitmuntende iVde Deel op Tah. XXXIII. Fïg. 1 en 2. afgebeeldcn, met
-, oogfpiegels vercierdec Dagvlinder htbbe ik uit de Rups, en wel van 't Ey af opgekweekt.
„ Zy heeft oïer 't geheel eene bleekgroene koleui * de kop is rond ; en op het laatlte lid ftaa»

jitwee witte punten. Het Woudgras is haar voeder. Ik had reets dikwils opgemerkt, dat

„het Wyfje van dcten Vlinder zich meerendcels onder de ftruiken van zeker jong geboomte
„ophield: zulks deed my eens, uit nieuwsgierigheid, ecu klem takje affii}iJen, en ieder gras-
„halmtje met icherpe oogen naauwkeurig dooi zoeken; na alvoorens gezien te hebben, dat
„zodanig een Vlinder zich een tydhng daar onder opgehouden had. Ik vond op verfcheidcil

„geheel roode witte Eieren, welken ik voor de behuizing van de Rups hield; en ik wierd
„wel dra in myne meening bekrachtigd. Ka verloop van minder dan 9 dagen, zag ik deze
„ Eieren mooi groen worden, en de Rupfen ontwenden zich eerlang uit haare naauwebehuizing.
„Ik verzorgde haar met verfch voedzel en kreeg 'er vyf gelukkig door. Ze vervelden orden-
., telyk driemaalen; doch behielden den geheelcn t)d dezelfde koleur. Haare verandering ge-
„fchiedde zo als by de Dagvlinders der Eerlle Clallè; maar de Pop was meer rond dan langk-
^..werpig. In 't begin vertoonde ze zich geheel groen; doch ze wierd van tyd tot tyd blcekcr;
„en kieeg vervolgens eene gantfch witte koleur, welke zy 8 dagen behield; waarop ze don-
„kerbruin wierd. De tyd van haare opkweeking als Rups, tot haare verandering in deci

„ Vlinder, was vai! den sollen Mat tot den likn July 1771.

K L E E M A K N.
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Tab. Aan dezen rand naanilyk zyn ze, van buiten, met eene gantfch witte uitgefpitfte
XXXIII. {3e200iiiing voorzien; waarop twee helder ol^ergeele ftreepen, die even breed

zyn, volgen; welken door drie fmaller zwarte liniën van elkander onderfcheiden

en afgezonderd worden. Op deze bezooming volgt 'er, in ieder vleugel, een

breede, heldere, en naar de inleding, aan 't ander ongelyk einde, byna geheel

ingeflooten gedwongen dwarsftreep. In denzelven liaan zes fchoon heldergeele

ovaalronde ringen, van onderfcheiden grootte,* die in eene rei, naar gerade van

den boogswyzen omtrek des vleugels, voortioopen. Ieder dezer ringen , in een

donkeren grond geplaatll:, omfluit een koolzwarten oogfpiegel; doch de laatlle

in den achtervleugel vertoont zich , als of hy uit twee te zanien vereenigd ware.

Voor 't overige zyn deze ringen niet alleen veel breeder en helderer, dan die

der bovenvlakte," maar de grootftcn hebben ook een klein fneeuwwic puntje in "t

midden. Wat verder de overige vlakken en tekeningen, hier en daar in deze

ondervlakte te zien, betreft; dezelven zyn ligter uit de afbeelding te leeren ken-

nen , dan door de pen te befchryven. De twee paar volmaakte pooten van de-

zen Vlinder, en de voorde pooten, mitsgaders de baardfpit^en , zyn geel; de

oogen groen; en 't lyf is zwartachtig-blaauw.

§• 5-

De tweede foorr dezer Dagvlinders, iets kleiner dan de voorige zynde, kan

tnen, ter onderfcheidinge van de eerïle, noemen,

Den kleiner Dagvlinder, der Eerfte Clafe, die met veels:

geele vlakken en diergelyke ringen getekend is *.

Zo zeldzaam als de voorige te vinden , en zo zonderling als deszelfs geftalte

zy , even zo zeldzaam en ruim zo zonderling is ook deze. Ik altans hebbe hem,
ge-

* De Heer Linn. heeft denzelven in zyn Syjl. Nat.pag. 771. fp. 143. Pap. Nywpb. den naam
van Aegeria toegevoegd; anders is hy ook onder dien van //^c.W^^/'g-wj bekend; en niet za
zelden ais de vco^nnn.fe te zien. Hy komt in 't begin van de Maand Mai, terftond ten

voorfchyn; en is insgelyks een van die, welken tot de middelfoort van de Ecrfbe Clafle der

Dagvlinders behooren. Uit hoofde van zyne ongehoornde groeneen op het Woudgras leevende

Rups, plaatlt men hem gevccglyk tulTchen de Eerfte en Tweede Claffe der Dagvlinders. Ik

hebbe de Rups van dezen Vlinder, in myne Byvoegze/en , op T^h. XIX. by Fig. A. en de

Pop by Fig. B. afgemaaid. Vermoeielyk heeft Röfel de op de tegenwoordige Tab. XXXIII.

Fig. 3 en 4. voorgeftelde afbeelding, naar ecnen Mannelyken Vlinder getekend. Ik hebbc

altans zodanige Vlinders gezien, welker achterlyf wat d)kker Icheen , en wier ronde zwarte

plekken niet zo groot, noch met zulk een kenbaaren oranjegeelen ring omzoomd waren. Die

7.wartc ronde plekken ftonden by de^.e Vlinders in den agtervleugel ook niet in den bruinen

grond, maar in even zo veele heldere okergeele plekken van denzelven. Ook was de grond

by eenigen nog merkelyk donkerer dan die der Roielfche afbeelding; en de daarin ftaande hei-

dere plekken vertoonden zich veel grooter.

Klei: m a js n.
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gcduurende den gancfchcn tyd, dac il; niy bevlytigde om de Infeden te onder- Tah.

/-oeken, en ce leereii kennen, flechts éénmaal , door de goedheid van een Vriend, XXXIII.

welke my denzclven, eer vercieringe niyner Verzamelinge , vereerd heeft, onder
't oog gekreegcn.

S- 6.

De 2'^^ Fig, van Tak XXXIII, vertoont ons dezen Vlinder, met uitgebreide ^'S- 5'

vleugelen, zo dat wy derzclver bovenvlakte onverhinderd konnen befchouwen.
Hunne grondverwe is bruin- olyfverwig; en elk der beide bovenvleugelen heeft,

behalve zyn byzonderen witten en hoekig uitgcfpitften rand, naar de buitenfte

zyde twee ovaalroncie zwarte oogvlakken, in welker midden een klein wit puntje

te zien is; en die voorts met een niet zeer duidciyken oranjegeelen ring omgee-
ven zyn. Daatbcnevens pronken zy met verfcheiden heldere, ten deele fchooii

oranjegeele, ten deele zeer donkere vlakken, van verfchillende gedaante en
grootte; doch die in geen regelmaatige orde ftaan. Wat verder de beide onder^

vleugels betreft, dezen hebben, op hunne bovenvlakte, wel dezelfde grond-
verwe, als de bovenften; maar ze zyn, aan hunne witte bezooming, met zeveti

veel fcherper toeloopende uitfteekende fpitzen voorzien. Wyders befpeurt men,
niet verre van deze bezooming, drie zwarte oogvlakken, welken in een fraaien

oranjegeelen ring ftaan: de beide grootilen hebben in 't midden een wit puntje,"

en boven dezelven ziet men insgelyks, in den bruinen grond, zulk een puntje.

Naaft de derde en kleinfte oogvlak is nog eene byzonder gevormde geele vlak;

welke nagenoeg eene Schietfchyf verbeeldt, doordien ze, in 't midden van haar

iireedfte en cirkelronde deel, een zware ftipje heeft. Behalve deze cieraaden

ontdekt men ook nog, benevens twee geele, eenige andere vlakjes in deze vleu-

elen , donkerer dan de grond zelve. Ten aanzien van 't lyf, en deszelfs zichc-

baare deel, is deze Vlinder, wat de koleur en 't maakzel betreft, gelyk aan den
t)

voorigen.

^ 7'

De ondervlakte der vleugelen van dezen Dagvlinder, propkt insgelyks, even
als de voorgaande, met meer cieraaden dan de bovenll:e; gelyk in de 4de Fig. ^'g- 4-

te zien is; waar in ze op zodanig eene manier vertoond worden, dat derzelver -

:ééne zyde in 't oog valle. In deze ondervleugelen is de grondverwe meeren-
deels van verfchillende geele koleuren t'zamengcfteld. Hier uic ontftaan 'er veel-

erleie overdwars loopende, deels donkere, deels heldere, en ook deels bleeke
vlakken en velden in ,• die , zo wel door Hangswyze als door zaagswyze bruin -

roode ftreepjes, gelyk de Landen in de Landkaarten, van elkander afgezonderd
zyn. Deze grondverwe verlieft zich, naar den achterften fcherp uitgefpitften

rand, en verandert aldaar in eene allengs donkerer wordende oranjebruine ko-
leur. Voorts ontdekt men, niet verre van den rand, drie even wyd van elkan-

der ftaande, donkere en naar den fpitzen buitenrand getoogen liniën; waaraan,
in plaats van de voorgemelde oogvlakken, vier groote donkerbruine ftippen

Aa 2
^

ftaan,
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Tab. ftaan, van welken de drie grooiften, in 't midden, een wit puntje hebben. Da:
XXXIII. wyders de bovenvleugels , behalve de zwarte oogvlakken , aan den uiterften

bruinen hoek ftaande, die met een geelen ring omgeeven is, en een wit puntje

in 't midden heeft, nog in den okergeclen grond veele heldcrgeele vierkante

vlakken vertoonen, is in de afbeelding duidelyker te zien, dan ik het met woor-

den zou konnen melden. Het lyf, de kop en de pooten zyn, in maakzcl en

koleur, gelyk aan den voorigcn Vlinder. Voor 't overige wenfch ik niets meer,

dan dat ik ook in Haat moge gefield worden , om de Rups en Pop dezer beide

Vlinders te konnen afbeelden en befchryven.

De gefpikkelde groene Rups, met eene oranjegeele flaartfpits

,

en twee witte zydeliniën; waaruit de kleine Vlinder^ met

doorzichtige vleugelen^ in het Derde Deel ^ Tab. XXXVIII.

Fig. 1 en 3. te zien ^ voortkomt*; benevens haare ver-

andering in eene Pop ; behoorende tot de Eerfie Clajfe

der Nachtvlinders.

§. I.

Tar. IVly" waarde Vriend, de Heer Fuszli nk Zuricb, ainwienik, we-
XXXIV. gens reets verfcheiden nieuw ontdekte , en my gunitig toegezonden, Rupfen en

andere Infedlen grootlyks verplicht ben, heeft ray ook in 't vergangen jaar 1758,
in 't begin van O&ober , met eene dubbelde naauwkeurige afbeelding dezer

tegenwoordige Rupfe, mitsgaders met eenige leevende Poppen derzclve, in haar

byzonder Spinzel, en met eene nevensgaande befchryving daar van, vereerd.

Ik oordecle het derhalve ten hooglte billyk , niet alleen hem hier mede openlyk

dank te zegiren ; maar ook den Liefhebbers niyner Werken eenigzins te laaten

deelen , iu het byzonder genoegen , dat ik daar in vinde,

S- 2.

De Poppen leeven thans, terwyl ik dit fchryve, naamlyk den 16 January

1759, nog meerendeels, en zyn frifch en gezond. Ik hebbe den byzonder klei-

nen Vlinder met doorzichcige vleugelen, die uit deze Rups gebooren wordt,

airede in het Derde Deel , op Tab. XXXVIII. Fig. 2 en 3. onder 't oog ge-

bragt,

* Deze in het Derde Deel op Tab. XXXVIII. Fig. 2 en 3. afgebeelde Nachtvlinder draagt, by
'

Limans, in zyn Syfl. Nat. p. 803. fp. 28. den naam van den Sphinx Fuciformis; en wwdt
, anders ook de Hommel-Madt genoemd.

K L 1 E M A K K.
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bragt, zonder dat ik toen de Rups kende, of dat ik ooit kon hoopen, dezelve Tab
te zullen zien. Ik was en bleef ook diestyds nog geduurig in twyffel, of niet de XXXIV,

kleine Rups, op de gemelde Tab. in de i^e fig, afgebeeld, en die ik nooit ter

veranderinge hebbe konnen brengen, juifl: die gene was, waaruit dit Vlindertje

voortkomt. Dan nu ben ik overtuigd , dat myne twyfteling niet ongegrond ge-

weeft zy; aangezien de eerllgenoemde Rups^ onder de my bekenden, de eenig-

fte is, welker volkomen verandering my tot hier toe onbekend bleef,- ingevalle

niet eenige kleine foorten van Vlindertjes , waar van zommigen niet grooter zyn
dan eene Mugge, daar onder behooren; het welk ik niet voor vail bepaalen

kan, eer dat ik derzelver Rupsje hebbe Iceren kennen. Wat nu verder de tegen-

woordige Rups betreft, daaromtrent luidt het my door den Heer Fuszli over-

gezonden Bericht aldus:

$' 3-

"Ik neeme de vryheid, UE. de langgewenfchte Rups, Ichoon fpade, in af-

„beelding toetezenden; daar ik de loevende Poppen, in een Doosje liggende,

„bygevoegd hebbe. Ik wcnfche alleen, dat ze gezond mogen overkomen. In

„de Maand Juny, of ook wel in 't laatll van Mai, kan men aan de llruikenvan

„de Lonicera fruStu fubro & fiigro, of het Xylofhum, dat is aan de Honds-
,iker(Ièn*, ovaale Eiertjes vinden; waaruit kleine groene Rupfen met zwarte

„ ftaarten voortkomen. By de derde of vierde verwiflèling van huid , geeven zy
„ zich eerft recht te kennen: haare koleur, die aanvangklyk gantfch zeegroen,
„zonder eenige tekening op de huid, was, wordt alsdan bladgroen; en by
„zommigen geelachtig. De kop is langkwerpig rond, blaauvvachtig- groen;
„en van 't eerfte lid tot aan den (taart loepen, ter wederzyde, twee witte trek-

„ken of ftreepen,* en even zo ontdekt men 'er een donker groenen ftreep, over
„den rug, tufTchen de beide witten. De luchrgaten ziet men geel, gelyk ook
„ de pooten ,• welken echter aan zommigen purperverwig zyn. Het onderlyf is

Aa 3 geel

• De Choorheer Meyer, te Bichoffzel in Zwitzerland , heeft meer van deze Rup.'èn op de
Woudwinde (Lonicera) gevonden, en met derzelver bladen gevoed. Hy zegt dat zommigen
zich boven de aarde, onder eene dunne bedekking van weinige ciraiden , met wat daar onder
Terraengde aarde, den ipden van Hooimaand veranderd hebben; en dat hy den lóden van
Zomermaand, des volgenden jaars, daar uit den eerüen Vlinder bekomen heeft. Anderen,
vervolgt hy, hebben zich, tufTchen tezaamgetrokken bladen , onder eenige vermenging van
aarde, ter veranderinge gefchikt Het Spnizel voegt hy 'er verder by, beltaat uit grove diaa-
den, en geijkt meer naar het bericht van den Heer Fuszü, dan naar de volgende belchryving

,

die 'er de Heer Rijfel van geeft. Doch de Heer Fuszli verleent ons desaangaande in het 2de
flukvan zyn nuttig Enlomologifch Magazyn, op pag. 267, alwaar deze opmerking van wylea
den Choorheer Meyer te vmdcn is, de volgende onderrichting. Ik had, zegthy, toen ik
den Heer Röfel eenige Poppen van dezen Sphinx zond, dezelven te vooren eerlt in het Spinzci
Tan de Phal. Potatoria , (zie Röfels Eerfte Deel van de Nachtvlinders Tab. II.) geftokenj
ten einde zy op de reize geen fchade bekomen mogten; en daarby vcrgeeten, dit den Heer
Röfel te melden, waaruit dan ontftaan zal zyn, dat hy het voor het Spinzel van den Spbitix

Fuciformii gehouden heeft.

K L E £ M A K N.
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Tab. „geel en purper van koleur. De ftaarc vertoont zich achter, naar den kant
XXXIV.

^^ van 't Ivf, roodachtig, (of eer oranjeverwig;) van vooren witachtig-geel,

„en, zo als de gantfche Rups, gefpikkeld. Eene ontelbaare menigte witte

„ vlakjes bedekken den groenen grond. In het Derde Deel van Uw voortreflfelyk

„Werk, [zie hier beneden §. 5.] is een Bericht van deze Rups, waarby het

„myne, dat algemeener is, vergelecken kan worden. Haar voornaarailc onder-

„fcheid met de Rups van het VValdflroo, in 't Eerlle Deel op Tab. VUI. van

„de eerlle ClafTe der Nachtvlinders afgebeeld, billaat in de grondverwe; die

„by gene altoos in 't blaauwe, en by deze in 't geelachtige, hoewel met ver-

„andering, valt; de grootte is byna eenerlei, en ik had 'er die fraai waren. By
„derzelver verandering, welke in 't laatil van Hooimaand voorvalt, krygt ze

„eene leverkoleurige grondverwe, die echter nog veele witte vlakjes behoudt.

„ Op dien tyd is ze zeer wild en onrurtig. V^ermics ik haar geene Aarde bezorgd

„had, vervaardigde zy een gatig Spinzel van grove purperdraaden , en vtran-

„derde daarin, onder eene geduurige draaijing en wenteling, nu verloop van

„ zes of zeven dagen, in eene Pop, die eerft groen was. Doze Pop blyft tot in

„ de Maand Juny des volgenden jaars liggen. De Rups zelve is aan de Zonzyde

„ der Klippen , alwaar zy haar voedzel vindt , veelvuldig aantetreften. Ik hoope

,

„ dat myne befchryving op de meefte Plaatzen , met het reets gedrukte , en bo-

„ ven aangehaalde, dat over het geheel wel ingericht is, en my veel fchryvens

„uitwint, nagenoeg eenftemmig bevonden zal worden. Het overige zal een ken-

„ner in de ongelyke gefteltenis der lucht en des voedzels konnen vinden. De
„Grasrups, die der Wynrupfe zo gelyk is, en in 't Eerfte Deel Tab. V. van de

„ eerfte ClalTe der Nachtvlinders afgebeeld itaat, hebbe ik in dit jaar verfcheiden-

„ maaien met de Gallium album, of het witte Waillroo der Weiden -Klaver

j, gevoederd.

"

§. 4-

By deze befchryving van den Heer Fuszli zal ik nog het volgende voegen.

Hy fpreekt van een gatig Spinzel van grove purperdraaden; doch dit hebbe ik

Fig. 3- aan het Spinzel, zo als het in de 3 -e Fig. afgebeeld is, niet befpeurd; het

zelve is eer glad , blinkend Ilyf, en perkamentachtig; de koleur valt in 't fchoon-

Itroogeele ; waarby ook nog cenige verflrooide zwarte vlakken van eene langk-

werpige gedaante gezien worden. De gezonde Pop is zeer beweegelyk , dof-

zwart van verwe, en heeft, tulTchen haare ringen, aan 't achterlyf, eenige diep-

zels; welken een oranjegeel of bruinrood voorkomen hebben; en 't laatlle lid

is met eene groote llaartfpits voorzien. De Vlinder, dien ikin 't aanftaande Voor-

jaar verwachte , zou, eerft uit het Poppenvlies gekroopen zynde, op zyne an-

ders doorzichtige vleugelen met eenig vederftof, hoewel zeer fpaarzaam be-

ftrooid fchynen te zyn ; welke vederllof, echter, na dat hy eenige maaien rond

gevloogen heeft ,
geheel verdwynt ; zo als een andere Vriend my onlangs be-

richt heeft.

5. 5- Het
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§. 5.

Het bericht, van 't welke de Heer Fuszn in 't bovendaande gewag maakt, Tar.

is eene befchryving der Rupfe van dezen doorzichtigen Vlinder*, waar mederayn XXXIV.
hooggeachte begunlliger, de Heer Dodtor Fk. Chkist. Gunt her my uit

Cabia vereerd heeft,- die aldus luidt.

" Uit het door U E. in 't Derde Deel, Bladz. 162. aangekondigde, nopens
„den kleinen Vlinder, wiens vleugels ganfch helder, gelyk een dun glas door-

„zichtig zyn, en teffèns eene zwarte bezooming hebben,- die voorts over 't lyf

„groen, wit en zwart is, bemerkt hebbende, dat desEclfs Rups UE. gantfch

„onbekend was, en dat UE. desaangaande geen bericht van anderen bekomen
„had; zo vertrouwe ik, dat het niet onaangenaam zyn zal, wanneer ik UE.
„hieromtrent eenig bericht mededeele, en eerbiedig melde, dat ik, al voor

„ eenige jaaren , het geluk gehad hebbe , van dezen Vlinder uit de Rupfe zelve

„te erlangen. Ik vond dezelve altoos, in 't begin van Jugiifius, aan een Pri-

„eeltje in myn Tuin, op het Periclymenum non perfotiatum germanicum Casp.
,,Bauhin. Pin., of de Caperfoeli, anders ook byons, in Opper -Saxen, Hos
„langer hoe liever geheeten, deels half, deels geheel vohvaifen. Ik heb haar

„ook, met de bladeren van dat Gewas, tot aan haare verandering opgekweekt

i

„waaruit men afneemen kan, dat zy hierop voornaamlyk aart, fchoon ik niet

„twyffele, dat zy zich mede met andere Planten geneert, 't welk zy met veelc

„ foortcn van Rupfen gemeen kan hebben. Dus hebbe ik , in den voorgaanden
„Zomer, de groene blaauwllaarcige Lindcrups, op de ll^e 2'^^. van de eerile

„Clafle der Nachtvlinders afgebeeld, ineen tamclyk aantal op een Peereboora
„gevonden, ter piaatze waaromUreeks geen enkele Lindeboom te vinden was;
„ook hebbe ik die Rups, tot aan haare verandering, met Peereboom -bladen ge-
„voed. Moe vimiig ik nu ook moge wenfchen, dat ik in ftaac ware, om UE.
„eene afbeelding der opgemelde Ruplê, van den Vhi der met doorzichtige vleu-

.

„gelen, toe te zenden, zo is my zulks echter niet mogelyk; nademaal hier geen
„Menfch gevonden wordt, die de bekwaamheid heeft, om iets bchoorlyk na te

„tekenen. Ik zal dezelve derhalve alleenlyk, zo naauwkeurig befchryven, als

„my doenlyk is; waardoor U E. des te beter gelegenheid zulc hebben, om haar
„te zoeken, te vinden en vervolgens te befchryven. Ze komt vry na aan de
„Rups, op Tab. VIII. van de eerile Clafie der Nachtvlinders in 't Eerile Deel
„voorgefteld, die my zeer wel bekend is, en van welke men haar m den eerilen

„opflag naauwlyks kan onderfcheiden. Men vindt haar nochtans wat kleiner
„of korter dan die, hoewel ik 'er ook ééne hebbe, welke volkomen 20 groot is,

„als de afgebeelde op Tab. VI II. De grondverwe dezer Rupfe is doorgaande

„ bleek

• In 't Hoogdultfche Werk ontmoet men deze befchryving in 't Derde Deel op Bledz. 278-
282 j doch wy hebben 't nu> in de Vcrtaaling, beter geoordeeld dezelve alhier te plaatzen^

De Vertaaler,
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Tab. „bleek zeegroen; doch over het gantfche lyf ziet men haar, met ontallyk veel
XXXIV. ^^ kleine witte, met verheven ilipjcs, als gefprenkeld. Voorts heeft ze, aan

„weerskante, een witten zydeftreep, welke echter niet, als by de Rups op Tab.

„ Vill. , tot aan de hoornige liiarcfpics voortloopt , maar zich alleen tot aan het

,,laatfte lid uidtrekt. De kop is klein en rond, in alles aan die van Tab. Vlll.

„gelyk, en draagt, benevens de pooten, eene groene koleur, even als het lyf.

„De hoornagtige ftaartfpits heeft de eigenlle grootte als die van Tab. VIII. ;

„ftaat recht uit, en vertoont zich gcwoonlyk witachtig groen; doch ik heb 'er

„ook wel gehad, welker uiterrte fpits in 't zwartachtige viel. Men heeft dit

,
alles intudclien te verltaanvan volwaflen Rupfen, die voor de laatftemaal hunne
,huid verwilTeld hebben; want voor deze laacite verwiffeling vertoont ze zich

„altoos doorgaande grasgroen; als dan ontbreeken haar die witte ftipjes nog;

,
maar de witte zydeltreepen zyn reeds zichtbaar. Alle myne Rupfen hebben
,zich bellendig, nog voor het einde van Augujlus^ ter veranderinge gefchikt;

, omtrent welken tyd haare groene verwe in het leverkoleurige verfchoot: ze

„kroopen vervolgens in de aan haar gegeevene aarde , en bereidden in dezelve

„eene langkwerpig ronde holliglieid, in wel'ie zy, zonder eenig Spinzel te

„maaken, veranderden. Na verloop van vier dagen trof ik gemeenlyk in die

„holligheid eene Pop aan, welke aanvangklyk goudgeel was, maar vervolgens

„donkerbruin wierd; zynde verder volkomen gelyk aan de op Tab. Vlll. afge-

„ maalde Poppe. Deze Poppen bleeven by my liggen, tot in de Maand Mai
„des volgenden jaars; wanneer ik 'er den Vlinder met doorzichtige vleugelen

„uit erlangde; welken ik niet behoeve te befchryven, daar dezelve UE. reeds

„bekend is. Alleenlyk hebbe ik desaangaande te melden, dat de vleugels van

„dezen Vlinder, wanneer hy zo terdond zyne Poppehulze verlaaten heeft, niet

„zo gantfch doorzichtig zyn, als die der zulken, welken men, reeds gevloogen

„hebbende, in de Infeften - verzimelingen aantreft. By myne, maar even uit-

„ gebroken Vlinders, was dat gedeelte des vleugels, het welk zich by de anderen

„als een helder glas doorzichtig vertoont, altyd met een zeer teder graauw of
„leverkoleurig vederitof bezet; waar door de Vogel, zynde dit graauwe met
„zwart bezüomd, teffens eene fraaie figuur maakt. Maar dit vederllof is van

„die fynte, dat de Vlinder het zelve, zo dra hy flechts uitvliegt, onmogelyk
„behouden kunne. Altans myne eerlluitgekomen Vlinders, die ik terftond op
„hunne geboorte met eene naaide vaililak, verlooren het zelve, blootlyk, door

„'t fladderen en flaan der vleugelen, op 't fmertlyk gevoel, dat hun de fteek der

„naaide veroorzaakte, 't Was my des niet doenlyk eenen vleugel volkomen te

„houden, zo ik niet de Naaide, waarmede ik haar vafl: wilde hechten, vooraf

„met een Wafchlicht gloeiend gemaakt, en den Vlinder dus het leven benomen
„had, eer hy zyne vleugels befchadigen konde. Hoe het bykon>e,dat ditgraauwe

„vcderflof min vafl: op den vleugel kleeve, dan het zwarte, waarmede de vleu-

„gcl omgebüord is, en dat men nog op denzelven vindt, of fchoon de Vlinder

„reeds lange omgevloogen hebbe, kan ik juifl niet bepaalen; dewyl ik nog zo

„ veel tyds niet gehad hebbe , dat het my mogelyk geweefl zy, met het Micros-

„coop.

I
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„coop, driaronnrenc ecnigc waarneemingen re doen, Uic dit alles zult UE. Tib.

„ vermocdelyk zo veel narichc nopens dc/,e Rups erlangen, dat het UE. voorts XXXIV.

„niet motilyk zy dezelve te vinden; gemerkt UE. nu weet, waar ze zich in-

„ zonderheid tot haare voeding ophoudt. Zo 't U E. echter mislukken mogte

„ h.-.ar aancetrcfFcn, ziet dan ecnigc VVyfjes- Vlinders magtig te worden; welken
„in Mat, by menigte te vangen zyn, daar ze, op den vollen middag, in aantal

„aazen, op den bloeffem van de witte Turkfche Syringe, ( Syringa Luptanica

„flore albo,') om 'er het fap uit te zuigen. Laat dezelven Eieren leggen, wel-
„ken van eene groene koleurzyn; en UE. zult, dit gelukkende, terrtond bin-

„nen veertien dagen jonge Rupsjes verkrygen; dieUE. dan voorts, met het

„opgemelde voedzel, tot volwalTcn (laat kunt brengen. Wyders is door my
„nog opgemerkt, dat ik dezen Vlinder nooit des avonds, of in den nacht, maar
„altoos over dag, by een warmen Zonnefchyn, hebbe zien vliegen, 't Is dus
„laatlllyk blykbaar, dat de fchoone , niet zeer groote, groene Staartrups, met
„ /even fchuinfe hoogroode zydellrecpen , die U E. verfcheiden reizen in 't gras

„gevonden heeft, en welke UE. op de bovenaangehaalde Bladzyde i88, ver-

.,moedeIyk befchouwde, als de Rups van dezen Vlinder, geenszins tot denzelven,

„maar tot eenen anderen, veelligt niet zeer bekenden Vlinder behoort. Mogt
„UE. daaromtrent zo gelukkig zyn, van zulk eene Rups ter veranderinge te

„brengen,- dan zou 'er mogelyk een geheel nieuw of tot nog niet befchreeven

„ Infed ten voorlchyn komen ; met weiks befchryving U E., aan alle Liefhebbe-

„ren der Natuure, een buitengemeen aangenaam gefchenk zoudt doen.

De meer hieekroode dan kancelbruine Nachtvlinder, gC'

boortig uit de Hups en Pop, in bet Derde Deel, Tab. LXXL
Fig. a. i. a. 2. a. 2- (li^'ede afgebeeld ; behoorende tot

de tweede Clajfe der Nachtvlinders,

De
%• 1.

'ezen voorlang te vergeefs gevvenfchten Nachtvlinder, hebbe ik aan ee- x^b.
nen alhier woonenden BegunRiger te danken, die denzelven in 't voorleeden jaar XXXIV.
1758. in de Maand July, uit dat flach van Rupfcn gewonnen heeft, die ik me-
nigmaal gehad, maar nooit ter verandering hebbe konnen brengen; en welke
foort ik in myn Derde Deel Tah. LXXI. Fig. a. l. a. 2. tf. 3. met haar by-
zonder Spinzel, reets befchreeven hebbe. De Vlinder, welken ik van myn
Begunftiger ontvangen hebbe, was een Wyfje; 't welk ik in dit Vierde Deel
Tab. XXXIV. Fig. a. en b. op tweeërleie wyze onder 't oog brenge. P'S- *

en h.

IVde Deel. ijie Stuk. B b §.2. Die
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Tab. Dit flach van Vlinders bshoort eigenlyk mede tot die foort van de tweede
XXXIV. Claflè der Nachtvlinders, welken in 'c midden der bovenvltugelen een wie puntje

hebben; en liet tegenwoordige Wyfje is aldus van koleur en gcftalce. De vier

vleugels, van natuure zeer week en teder zynde, hebben, benevens het dikke

borlbluk en de kop, by na doorgaande, eene roodachtige kaneelbruine koleur,

die allengskens, naar den uiterilen rand toe, veel bleeker en held-rer worde, en

naf^enoeg in 't roode valt Behalve het omtrent midden in de bovenvleugelen

(taande witte punt, worden in die vleugelen weinig andere cieraaden gezien.

Gelyk nu de. grondverwe dezer vleugelen , naar den kant der inleding, op hec

donkerite is, zo zy,n ze ook aldaar meer en digter met lang en teder wolachtig

(tof bezet; dat aan 't borllituk en den kop nog langer en vcelvuldiger is. In den

laatlten zyn de oogen zwart, en de Sprieten hairvormig. Het dikke achterlyf,

integendeel, heeft, tot aan het derde lid, eene gemeene bruine koleur,- doch

op de overige leden is, als iets byzonders, aantemerken , dat ze eene buitenge-

meen dikke kolf gelyken ; die zeer digt met een lang wolachtig itof overltrooid

fig. b. is, als in fig. b. duidelyk gezien kan worden. Dit wolachtig Hof is waarfchyn-

lyk alleen den Wyfjes eigen , en hun g;egeeven om 'er de Eieren , na dezelven

gelegd te hebben , mede te overltrooicn en te bedekken ; gelyk ik reets in "t

Eerlte Deel, in de Befchryving van twee andere foorten van de tweede Claflè

der Nachtvlinders Tab. XXI. en XXll. aangeduid hebbe. De iVIanlyke Vlinder dezer

foort zal ongetv*ryffeld met geen zo dik achcerlyf en diergelyke graauwo kolf,

als mede met geene hairdunne, maar meer vedervormige Sprieten voorzien zyn ;

doch in koleur met het tegenwoordig Wyfje overeenkomen*.

Be-

* Dewyl ik de Rups van deicn Nachtvlinder ook geteeld , en uit de Poppen in de Maand Sep'

tember oen Nachtvlinder van beide de gellachten bekomen hebbe, zo kan ik het volgende

met zekerheid zeggen. Htt iMannetje ziet 'er meeltal iets kanceibruiner dan het Wyfje uit ;

de voelhoornen hebben een fteiken vederbaard ; het lyf is veel kleiner, en achter aan het zelve

aiet men ook zulke Wollcnbosjes ftof als het Wyfje heeft. Het Wyfje lei ettclyke kleine by.

kans naar een Ton gelykende langkwcrpig ronde witte Eieren ; die het met een kleverig lap >

dat fchielyk droog en hard wierd , vaft aan lynade , en met WoUenitof overdekte. Na deie

bewerking was het geheel kragtloos, ea fiierf ook wel dra.

K L £ I M A D N.
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Befchryving der zogenaamde groote Kruis-Spinnen, welken,
om baaren roof te vangen , een radvormig Spinzel maaken *.

%. I.

[yn 'er veele Infeéten, die, door hunne prachtige koleuren en andere
fchoonheden, onze oogen toe zich trekken, 'er zyn ook integendeel anderen

,

die ons in den eerften opflag een affchrik baaren; doch die ons, wanneer men
het waagt dezelven naauwkeuriger te befchouwen, grootlyks verwonderd doen
ftaan. Onder deze laatften behooren de Spinnen, voor welken veele menfchen
even zo groot een affchrik hebben , als anderen vertoonen op het zien van een
Muis; en ik weete, by ondervinding, dat 'er onder de honderd geen tien zyn,
die deze beide Schepfelen onverfchillig aanzien. Ik zelve ben een der genen
geweeft, die een affchrik voor de Spinnen hebben; doch, na dat ik menigmaal
van verre gezien had, hoe zy met het vervaardigen van haare Netten of Webben,
en 't vangen van haaren buit bezig waren ; zo ben ik 'er allengskens minder be-
fchroomd voor geworden ; en myne vrees begon ten laatfte dermaate te verdwy-
ncn, dat ik ze wat nader onder de oogen dorile neemen; en nu zal ik, van 't

gene ik 'er in belpeurd hebbe, kennis geeven.

Gelyl< de Griekfche en Lacynfche benaamingen ^A^xyyvi en Araneay volgens
<'e meening der Geleerden, van 't fpinncn oorfprongklyk zyn; zo heeft zulks

ook tot de Hoog - en Nederduitlche benaaming van Spinnen gelegenheid gegee-
ven. De Pvupfen 't is waar, maaken ook een fpinzel; doch men ziet ze veel-

lyds zonder haar fpinzel te ontdekken; waartegen men de Spinnen zelden zonder
fpiiizfl ziet. Ook is 't aan allen niet bekend, dat de Rupfen fpinnen; fchoon
veelen hunner weeten, dat de Zyworm een fpinzel maakt, daar millioenen
IMenfchen van leeven. Dan 'er is daarbenevens in 't fpinnen van beide deze
Infeiften een aanmerkelyk onderfcheid ,• want het fpinzel der Spinnen komt uit

haar achterdeel van 't lyf; maar de Rups trekt het uit eene foort van Wrat,
liggende vooraan onder den kop; zo als ik in het Derde Deel van dit Werk, T^ah.

IX. l'ig. 2, 3 en 4. aangetoond hebbe. De Rups maakt het fpinzel deels, om
zich, wanneer de tyd van haare verandering naby is, daarin te verbergen; deels,

om als Rups cene wooning te hebben, gelyk van de Bladwikkelers bekend is;

Bb 2 en

• In de Xllde EJit. van JLinmei Syjl, Nat. pag. 1030. fp. i. wordt zy Aranea Diadema ge-
noemd.

K L E E M A N M.
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en ook wel om haare Eieren daar mede te bedekken ; als mede om zich voor *t

vallen te behoeden, 't Is zeker dac de Spinnen zulks mede om foortgelyke reden
doen; dan hier komt by, dat althans eenige Spinnen, zolang zy leeven, niet

zonder fpinzel konnen zyn ; nademaal zy alsdan haar voedzel zouden miflen ,• zo
dat zy genoodzaakt zyn een fpinzel te maaken , om haaren roof te vangen.

§. 3.

De Spinnen, over 't algemeen befchouwd, hebben ieder acht lange pootcn,

benevens twee kleinen oï korten, die voor aan den kop zitten, en fprieten of
voelpooten genoemd konnen worden *. Maar dit is alleen van de Europifche

Spinnen te verdaan: want ik hebbe eene groote buitenlandfche Spinne gezien,

welke, behalve de beide kleine voelpooten, weiklyk tien grooten had. Het
lyf der Spinnen is uit tv/ee deelen te zamen gefield; te weeten, het voorlyf, dat

men ook het borflfluk zou konnen noemen, en bet achterlyf , dat de buik is.

Hierby flaat aantemerken, dat aan 't eerfte, ik meene het borfHluk,alle de acht

pooten hunne inleding hebben,* en daar door onderfchciden zich de Spinnen van

de Myten , welken, behalve dat ze niet fpinnen, de acht pooten, waarmede
zy ook voorzien zyn, onder haar eendeelig lyf hebben. Even zo is 't gelegen

raet de kleine hoog-karmynroöde fluweele Land-Myt, welke gemeenlyk in 't

Voorjaar en des Zomers op de Akkers gevonden wordt: en eene andere foort,

die zich alleen in 't water onthoudt, hcbbe ik reets in 't Derde Deel op de
XXV't-: Talf. afgebeeld en befchreeven. Om die zelfde reden behoort ook het

Infeft, dat men in Duiifchland Haverhk, op andere plaatfen Houtbok enz.

noemt, hier niet onder. Want fchoon deze Dieren veel overeenkomll met de

Spinnen hebben, sto fpinnen zy echter niet; en derzelver lange en tedere poo-
ten, die zich, van 't lyf getrokken zynde, nog een landen tyd be weegen , het

welk die der Spinnen niet doen, hebben, daar ze geen afzonderiyk voorlyf be-

zitten, hunne inleding aan het eendeelig lichaam f.

§. 4- De-

• Deic logenaamde Voelpooten mogten liever, wegens het gebruik dat 'er de Spinnen van

maaken, Hulparmeu of Hulppooten geheeten worden. Zy hebben aan de Manlyke Spinnen,

van vooren. eene veel dikker en knoblyker geltalte, dan die pooten, waarmede de Wyfjes
»ooriien zyn Zulks ontftaat daaruit, dat, by de Manlvke Spinnen, het teelird 7ich van

vooren aan deze beide dcclen bevindt; waartegen by de Wyfjes, die aan dexe deelen niets van

dien aart hebben, het gecoorte lid achter de boift:, van onder en van vooren , aan haar dik ag-

terlyf te zien is. Wyders zyn de Maunetjes, buiten dit, aan haar rank en dun achterlyf, zeer

licht van de Wyfjes te ondcrlchciden : waaromtrent egter nog aantemerken flaat, dat men
de Maolyke Spinnen niet zo veel als de Vrouwlyktn te zien krygt. Van de geftalte en de
eigenichappen dezer dubbelde teelWen aan de Manlyke Spinnen, en van andere merkwaardige
deekn der Spinnen, hoope ik den Liefhebberen van de Naruurlyke Hiftorie der Infeöen , in

myne Bjvoegzelen op dit iVde Deel , nog eene getrouwe afbeelding en befchryving te zullen

konnen geeven. K l e e m a iv n.

-f-
Juifl: daarom heeft de Heer RSfel dit met zeer lange footen voorziene Infedl , (dat anders

ook wel de fVeverskncgt genoemd wordt
,
) en dat van onderen aan zyne twee Vangwerktui-

gen
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S- 4-

Dewyl 'er voorts onder de eigenlyke Spinnen ook eenigen zyn , die in 't Wa-
ter leeven, van welken ik in het Derde Deel, Tab. XXIV. reets ecne Iborc

befchreeven hebbe; buiten welke my op heden nog geen andere bekend is*; zo

konnen dezelven in Water- en Landfpinnen verdeeld worden. Van deze laatrten

zyn niy zo veele onderfcheidcn foorten bekend, dat ik ze gevoeglyk in vyf Ciiis-

fen verdeden moge; en fchoon ik dezelven alvoorens in het Derde Deel opge-

noemd hebbe, zal het niy nochtans, zo ik hoope, geoorloofd zyn, zulks thans

te herhaalen; nademaal ik voorneemens ben, cene andere fchikking daarin te

maaken. De Eerfte Claflè der Landfpinnen beftaat, volgens die onderfcheiding,

in zulke Spinnen, welken een perpendiculair of loodrecht fpinzel maaken, dat

bykans radvormig is, en dus in de vrye lucht hangt; door welks behulp zy haa-

ren roofweeten te vangen f; en hier onder behooren de zogenaamde Kruisfpinnen,

welken de grootfte foort van deze Eerfïe Clajfe uicmaaken. Onder de Tvüeecle

Clajfe brenge ik de verfcheiden foorten van Hoek- oï Hoolfpinncn , welken or-

Bb 3 den-

gen niet gelyk de Spinnen, aan haare twee kaakcbeencn , met tanden, en een daartufTchen

ingeflaagen cnkelden vangkJauw, maar, naar de wyze van de Kreeftsfchaaren, aan ieder met
twee overdwars zich openende tangen , vooriien is , niet tcgenftaande zyne lange pootcc , in

het Derde Deel van deze Hiftoiie der Inleften, by de befchryving van de op Tab. XXV.
Toorgeltelde hoogroode Watermyt, (Acaius Aquaiicus Linn. p. 1025. fp- 21.) in §. 3. niet

by de Spinnen, maar by het Myten geüacht gevoegd. Voorts heeft dit Inlè(!l, f hoewel he»

de beroemde Engelfche Heer Dr. Martin Lifter, in zyn geleerd Werkje de Araneis, p. 93.
met cenige andere beroemde Natuur- Onderzoekers , onder het Spinnen geflacht geteld heeft, j
naar den aart dermeelte Myten, boven op zyn kop, (ongearht de Heer Dr jf. H. Sulzer, io

deSweitfz, in zyne Ao. T7Ó1 uitgegeven kentekens der Infetten, />. 186. het vier oogen toege-

ëigend heeft,) niet meer dan maar twee oogen; waartegen de meelte Spinnen van rooren op
den kop, met 8 oogen voorzien zyn. Maar Spinnen, die, geiyk eenige Natuur - Onderzoe-
kers beweeren , 6 of ook wel 10 oogen hebben, hoedanig eene tienoogige Spin de beroemde
Heoke gezien zou hebben, zyn my tot nog niet voorgekomen.

Kleemann

• In it Memoires de matbematique & de pbypque , prefentés a l' Academie R. des Sciences,
in 4° met 9 koperen plaaten , te Parys gedrukt, heeft de Heer Muller de Waterfpinnen ( //y-
dracbna,) van welken zyn Ed. 40 Iboi ten opgeeft , befchreeven. Zy hebben allen eene zeer
fchoone koleur : doch Röfel, Qeofroi en Sulzer hebben 'er niet meer , dan 3 foorten van be-
fchreeven.

K L E E M A N N.

+ Deze Spinnen vervaardigen zich, daarbenevens, aan het einde van haar fpinzel, op eene ver-
zekerde plaats, nog eene kleine Celle, waarin zy zich, uit het midden van haar radvormig
ipinzel, by den nacht of windig weer, of als het regent , begeeven. Daarentegen zyn 'er ook
onder de Spinnen , die een radvormig net maaken , eenige foorten , die alleen by nacht in het
zelve zitien,! en op haaren roof loeren j maar zich by den dag in haare Celleii begeeven. Zelft
heeft men eéne fooit van Kruisfpinncn ontdekt, die, buiten haar net, van boven, onder een
verdek, eene hinderlaag bouwen, waarin ze litten te loeren op de Muggen, die het ongeluk
Lebben van ia haar net te vallen.

Kl££MANAI.
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denlyker wyze haare digc gefponnen hangwebbe in hoeken en holen, van den
eenen tot den anderen kant, uitfpannen. De Derde ClaJJe vervat zulke Spin-

nen, welker Vangnet uit een wydluftig, onvormig en verward weefzel beftaat.

Onder de Fierde Clajfe begryp ik de veelerleie foorten van Springfpinnen, die

haaren buit altoos met een Ihellen fprong verralTen en vangen; en die, gemerkt
zy beftendig heen en weder wandelen , ook Wandelaars konden genoemd wor-
den *. Eenige foorten dezer Clafle zyn gewoon , om , geduurende dit rond
wandelen, haare Eieren en Jongen mede te fleepen. Voor die van de Vyfde
Clajfe neeme ik de verfchillendc foorien van Kleelfpinnen , welken gemeenlyk
aan de Muuren of Wanden, alsmede aan de Boomen of andere GewafTen, met
uitgeftrekte pooten , zo vart zitten , als of Vj 'er aan gekleefd waren , en in die

geltalte op haaren buit loeren f. Ik ben voorneemens, om, van alle deze Clas-

fen, eenige foorten achtervolgens te befchryven; en zal nu een begin maaken
niet de Kruisfpinnen.

§. 5- Oa-

• Dit Spinnen geflacht, is anders ook onder den naam vaa Spinnen- Wolven bekend.

Kleemank.

t Byna de meefte Spinnen hebben , van haar uitkomen uit het Ey af, tot op haare volkomen
en ter voortplantinge van haar gtjflacht vereilLhte grootte, een tyd van meer dan een jaar

noodigi en deae groote foort, welke de Heer Kifel hier befchryft , zal , waarfchynlyk , wel
een driejaarigen ouderdom daartoe moeten bereiken. Alle m-j bekende foorten van Spinnen,

teelen haar geflacht door Eieren voort. Tot nog is my door ondervinding niet bekend , dat

'er onder de Spinnen ook gevonden worden , die leevende jongen baaren : en 't ftaat my niet

voor, dat anderen zulks waar?enomen hebben i evenwel zoude ik het, als iemand dit , op
waarneemingen, verzekeren wil Je. voor geene ongeloovelyke zaak houden. De Eieren der

meefte foor-en van Spinnen zyn kogeirondi hebben meereene weeke doorzichtige huid, dan

ecne harde fchaal; en de koleur is , naar de onderichcidene foorten, verfchillend : eenigen zyn
wit, anderen geel. weder anderen giocnachiig , roodachtig, helderblauwachtig en ook oog
wel anders gekoleurd. Van eeni^^e Spinnen worden de Eieren reets in 't begin van 't Voorjaar,

van anderen nog voor 't einde viii 't ïcive . en wederom van anderen in den Zomer of in den

Herfft gelegd. Uit ric eerften komen de jonge Spinnen gerneenlyk nog in dat jaar, in 't welke
de Eieren gelegd zyn, in de Zomermaanden ie voorfchyni doch de laatlle blyven meerendeeU
den Winter door liggen ; en de daar in z) nde jonge Spinnen worden eerft in het volgende

Voorjaar gel->ooren. De meefte Spinnen ovai trekken haare Eieren, deels met een dicht, en
deels met een dun fp'nzel. U!iei- heeft eene Spin gezien, die haarfpinzel met allerleie fpaan-

dertjes vermengd had. Eenige lóoi ten beleeven het uitkruipen van haar jonge broed , en an-

deren niet. 'Er 7yn Spinnen, die gelladig over hunne Eieren zitten, zodat men byna den-

ken zoude dat zy dezelven, even als de Hoenders en Vogelen, uitbroeien; doch zy broeien

xe, als een fchepzel dat van natuure koud is, daarmede niet uit. Dit zitten op haare Eieren

fchynt haar atleenlyk ingeichaapcn te zyn, om het broed tegen de najaaging van zekere SJuip-

wespen , Muggen en andere Ini'etten , die de Eieren der Spinnen met derzelver Eieren beleggen,

ofwel geheel opeeten, te belchermen. Onder de heromkeerende Spring -Spinnen, vindt men zelfs

eenige foortc-n , wier zorgvuldigheid voor haare nakomelinglchap zo groot is , dat zy haare Eieren

en Jongen mede herom fleepen. De echte en waare Spinnen komen terftond volkomen , met alle

haare leden, uit de Eieren, en met even zo veel pooten als de volwaflèoete voorfchyn: doch ze

moeten, eer zy ter voortteelinge van haar geflacht in ftaat zyn, en de volle grootte bereikt hebben,

»ncermaalen vervellen. Deze vervelling nu gefchiedt by de jonge Spinnen zeer rasj maar Jioe

dik-
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s- 5.

Onder dit flach van Spinnen, die wy by ons voor de grootllen liouden. zyn Ta».

'er, ten opzichte der koleure , verfcheiden foortcn. Diis /.iec men op onze XXXV.

XXW^^^ Tab I-ig. i. eene bruinroode , de 2^- Fig. vertoont 'er eene, die ^f"
'*

meer zwartbruin is; en op Tak XXXVL Fig. 1 en 2. ziet men eene rood.»,
j-fl,

**

De witte en groene Spinnen dezer foort, waarvan andere Schryvers gewag maa- XXXVL
ken, zyn my nog niet onder 't oog gel^omcn*. leder Spin heeft, zo als ik reecs ^'S- ^^

gezegd hebbe, een borlUluk en een buik De laatfte overtreft de eerfte, by "' ^'

deze onze (oort, zeer veel in grootte,- en is op de boven vlakte met verfcheiden

witte vlakken vercierd; welken in zodanig eene orde liaan, dat ze in 't midden
verfcheiden kruifen formceren ^ uit welken hoofde zyden naam van Kruisfpinnen
bekomen. Op den rug der roode Kruisipinne, Tab. XXXVl. Fig. i. zyn die

vlakken geel. Behalve deze vlakken ziet men aan 't grootlle deel , of aan den
buik onzer Spinne, achter en onder aan den Spinne- wrat of klier, zoals de-

zelve op Tab. XXXVI. Fig. 2, vertoond wordt,- uit welken de draad, waaraan
de Spin hangt, uitgaat. Omtrent in 't midden befpeurt men een klein byzonder
haakje, 't welk de Heer Frisch f voor 'tManlyk teellid opgeefd^:; en even
zo is aan de Wyfjes aldaar ter plaatfe het Vrouwlyk geboorcelid te zien , waarvan
ik hier onder nader fpreeken zal. Het borlllluk , door een tederen draad , of
naauwen doorgang, aan den buik vaft zittende , is van vooren fmaller dan vaa
achteren; en omcrenc het midden heeft hetzelve eene verdieping, welke eene
Latynfchc V verbeeldt. Voorwaarts aan 't zelve ftaan 8 oogen ; als vier in 'c

mid-

dikwils dit naderhand nog herhaald worde , en of het 's jaars meer dan eens gefchiede, kan ik
nog metgeenc lekerheid bepaalen: dau dit is ieker, dat menhaare balgen dikwyls, byzonder
in 'i Vooijaar, in haar ipinz.el ontmoet. Zy leggen ook, van alle haare uitwendige deelen, de
geheele huid af; waar van zelfs de hoornagtige vangtangcn met uitgeicuderd 7.yn. En haare
koieuris, na de afgelegde vervelling, niet altyd z.o als voor dezelve; dikwyls ondergaat ly
zeer veel verandering. Voorts, gemerkt de Spinnen Infeften z.yn, die van den roof leevcni
en daarom elkander zelfs met verlchoonen, z.o blyveil zy , na haare g"boorte, niet lani; in
gezelfchap by een; ze verwyderen zich integendeel wel haalt van elkander; en een ieder zoekt
zo lang eenzaam te blyven , tot dat de drift om haar gellaeht voort te teelen haar trekt, om
xich eene Gade optezoeken, en elkander vncndelyk te bejegenen.

Kleemann.

• In zyne befchryving van allerlcie Infe£fen enz. Vilde Deel, pag. 7.

f Ik hebbe wel Spinnen van deze koleur gezien > maar ze zyn zo groot niet , als die van deze
foort

Kleemann.

^ Doch dit is eene misvatting. Men vindt het Manlyke teellid niet van onderen aan den buik{
maar, zoals ik reeds gezegd hebbe, aan de korte zo genoemde voelpooten van de Manlyke
Spinnen. De HeetRöfei heeft wel op de XXXVfte Plaat Fig. 3 een Mannetje afgebeeldj doch
het teellid aan de voelpooten is ia de afbeelding niet te onderkennen.

Kleeman«.
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Tah. midden, en twee ter wedcrzyde; doch meer voor en onderaan , kort aan den
XXXV.

\jq\^^ zyn de vangklaauwen ; en eer wederzydcn van het achtergedeeke van het

boriiltuk, liebbcn de acht pooccn, benevens de beide voelpooten, hunne inle-

ding. Alle deze deelcn nu, zullen wy omikndiger befchryven; 't welk ons ge-

legenheid zal geeven, o.n vvac onderfcheidcnlyker van de eigenfchappen dezer

Spinnen te fpreeken.

§.6.

Het Borrtfluk, dat even als de andere deelen der Spinne, met hairen bezet is,

beftaat uit twee deelen: uit de ci^enlyke Boril en den Kop,- welke laatfte door

eene verdieping, die, als gezegd is, eene Latynfche V verbeeldt, van de Bord
gefcheiden ichynt ce worden. Ik noeme die gedeelte bepaaldlyk den Kop; dewyl

'er van boven de oogen in liaan, en van onderen de bek gevonden wordt. De
Oogen zyn hier, gelyk by de meefte Spinnen, 8 in getal; als uit de ifte Fig.

T\n. van Tab.' XXXV. en XXXVl. mitsgaders uit de ade en 4de fig. van l^ab.

XXXV. XXXVII. blykt. Ze Iban by dezen, in de volgende orde; aan ieder zyde ziet

XXXVI "''^" '^'' ^^^^ geplaatfl:,' fig. 2. cc. Tab. XXXVII. en JFig. 4. op dezelfde

Fig. I. Tab. dd; en zo ook in 'c midden twee ter wederzyde by e. Fig. 4. Dat deze

Tab. beide laatllc afbeeldingen, naamlyk fV^. 2. vertoonende het geheele Borrtftuk

XXXVII
(jgf Spinne, en Fig. 4. de Vangtang, met dat gedeelte van den kop, waarin de

^'^" ^' oogen gezien worden, by vergrooung getekend zyn, zal een iegelyk, zonder

Lett' cc. tnyne erinnering, genoegzaam konnen nagaan. Dan hieromtrent Haat nog aan-

dd. en e. temerken dat deze piaatzing der 8 oogen by alle Spinnen riet even dezelfde zy;

't welk zommigen aanleiding gegeeven heeft, om daaruit een onderlcheid in 'c

,geflacht of de foorten dezer Spinnen op te maaken*. Wat hier van zy, dit is

zeker, dat de Spin, gemerkt deze oogen onbeweegelyk ftaan, niet alles naar

vereifch zou konncn zien, als zy (Icchts twee oogen had; en hierom heeft de

Schepper haar wyslyk meer, en wel zo veele oogen gegeeven , als zy noodig

heeft, om alles, wat haar van voorcn, van achteren, van onderen, van boven,

en van ter zydcn nadert, te ontdekken f. Verder ziet men voor aan den kop,

kon

• Onder de laatere Natuur - Onderzoekers , heeft de Heer Geofroy, in Inf. Tom. II. p. 64.1. en

de Heer Scopoli in zyne Enfom. carn. p 393. zich de moeite gegeeven , de geüachten der

Spinnen, naar de verandeiiyke Helling haarer oogen, te verdeden.

Kleemakn.

+ De overleeden beroemde Heer Profeffor Locbe te Neurenberg, heeft, in den vierden band

van 7.yn geacht weekfchrift , ten Tytel voerende , die Ebre Cottei aus der betrachtting dei

Himmeli und der Erden, pag. i2i. feqq. den netweevenden Spinnen, welken de Inlèften

niet anders dan door het middel van haar net vangen konnen , de Oogen of het zintuig van 't

Gezicht geheel ontzegd , en haar voor blind verklaard. Hy heetc dit gedaan, om dat hy dacht

dat de netweevende Spinnen het gezicht niet nooJig hadden; dewyl zy haare bezigheden, uit

haar aangebooren teder gevoel, en de aandoenclykheid van haare pooten ,
als mede uit de be-

weeging van haar fpinzel konden opmaakcn. Vermits nu, naar zyne meening en eenige uit

het Eerltc Deel van de Natüurlcer />tf^. 454. aangehaalde grondenen waarneemingen . de net-

wee-
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kon onder de oogen, de Viin;:;klaauvven,- (^Tab. XXXVH. Fig. 2. bb. Fig.%.T\E.

cc. en //,?. 4. aa. bb.^ Deze vangklaauwcn zyn twee in getal; en elk Ihac ^.^^Y"'
op een byzonJer gcliadeel, {^aa. tig. ^. Tab. XXXVH. ^ het welk ik niet ''^^"ƒ ^/^

beter dan.by een algcknotten koijcl wccte te vergclykcn. Men ontdekt uit de 4^ aa. e/k

Figuur duidclyk, dat deze kogels hunne beweegelyke inleding aan den kop heb- bb.

ben, en aan 't ander einde met eene dubbele reiezwirte tanden bezet zyn, als ^^S 4a«.

l.y Letter c. in de 4J<-' Fig. te zien is; waarin een beweegelyke klaauw, gelyk^!g'-4- e-

het Lemmet van een Knipmes in 't hegt, beflooten ligt. Zie Fig. 3. cc.*Fig.2cc.

Deze klaauw is zwart van koleur, fchoon zy in onze afbeelding als een door-

zichtig hoornachtig lichaam, uit hoofde van de verg;rooting, 'er rood uitzie.

Nademaal deze klaauw bewcegelyk is, zo kan de Spin denzelven naar believen

openen en lluicen , (zie Fig. 4. Lelt. bb.) en de tanden , tulTchen welken de klaauw Big. 4 bb.

can komt te liggen, dienen eigenlyk om 't gene de Spin met de klaauwcn na
zich gehaald en gevangen heeft, zo veel te beter vall te houden f. In deze klaau-

JFi:le Deel. ifie Stuk. C c wen

weevenden Spinnen, (want den netloozen Jagt - Spinnen wordt het zintuig van 't Geiicht niet

afgezegd,) de oogen gantfch overtollig z,yn, en de wyz,e Stichter der Natuur den kortüea
weg gaat, en niets doet dat overtollig is, zo heeft hy haar fteekend blind verklaard. Ik kan
my, zonder hier te breed uit te weiden, thans niet inlaaten om zyne gronden daartoe aan te

haaien; genoeg zy het alleen nog aantemerken , dat zy een grooten trap van fcherpzichtig-

heid, en een fterken fch>n van gegrondheid hebben; maar dat zy niet door Vergrootglazen
ofideizogt zyn. Dezen toch, benevens de Acatomifche waarneemingen , toonen, dat 'er zich
even zo wel, en even zo veel oogen, aan de netweevende Spinnen, als aan die, welken geen
netten weeven, laaten ontdekken. Ook hebbe ik aan de netweevende Spinnen zulke be-
zigheden bemerkt, die men, haar het Geiicht ontneemende, uit haar gevoel alleen niet kan
verklaaren. De bewyzen hier van , hoope ik in rajne Byvoegze/en te zullen konnen aandrin-
gen; wanneer het blyken zal. dat men te verre gaat, als men, uit enkelde vcrnuftsbefluiten

,

waar in zeer ligt eenc feil of fchynbaarhcid inkruipen kan . den netweevendcn Spinnen haare zp
Wykbaare oogen ontneemen wil, iv i, k t w A n w.

• Daar deze , door den Heer Röfel, met afgeknotten kegelen vergeieeken deelcn , met tanden
bezet zyn; tuflchen welken de Spinnen, door de daar aan zyndc vangklaauwen , de tot buit
gemaakie Infeöen vermorfclen en uitzuigen konnen, zo zoude men dezelvcn, niet wanvoe-
geiyk , de kinaebakken of kaakebeencu der Spinnen mcgen nucmen.

K L E E M A N N

f Toen ik in het jaar 17Ö2 bezig was, met het waarneemcn dezer grooie foort \sii Kruis

-

Spinnen, en den 26 Mm, by eene zeer heldere en klaare lucht, haare vangklaauwen, onder
een te zamen gcfteld Microscoop, zeer naauwkeurig en van alle zyden bellhüuwde, had ik
het geluk van 'er nog lEecr merkwaardige deelcn, dan de Heer Röfel, aan te ontdekken. Ik
wieid naamlyk gewaar, dat ieder dezer klaauwen op die zyde, alwaar de Spinnen de klaau-
wen niet openfpalken maar fluiten , zo dat ze tuflchen de dubbelde reek van de kakebeens
tanden liggen, en die ik daarom haare binnenlle zyde noemen zal, van haare invoeging aan
tot over de helft van haare lengte, met vcele kleine takken. gelyk eene zaag, bezei is. Deze
rei van kleine takken nu kan wel uit zo veel kleine tanden, aan deze klaauwen, bettaan;
die, wanneer de Spinnen deze tangen in het ingewand van haarcn buit ingeflaagen hebben,
r.iet alleen dienen, om de vleefchelyke dctlen , van etn zo ongelukkig Schepzel te verfcheuren;
maar ook teflens den Spinnen behulpzaam zyn tot het vcimorfekn van dczelven. tuflchen dé
grootc kaakebeenstanden, en tot het uitperfen van de lappen; welken dan van de achter .nan

den mond van de Spinnen llaande lippen, ao als ik aeer duidelyk gezien hebbe , in geCorpt
iyvorden. Kleümam».
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Tab. wen heeft Lek üwenhoek *, aan 't uiterfte einde, eene opening ontdekt;
XXXV, waaruit, volgens zyne meening, waarfchynlyk de Itoffe vloeit, weliie wy vergift

noemen; wanneer de Spinnen liaaren vyanden fchade willen toebrengen. Edoch
ik, en anderen met my, hebben deze gemelde opening zorgvuldig nagefpoord;

maar onder alle myne Vergrootglazen was 'er geen één, waardoor wy die ope-

ning konden ontdekken; weshalve ik zeer twyft'eie, of dezelve 'er wel zyf; ge-

lyk het by my ook in twyffel ilaat of de Spinnen wel eens vergif by zich voeren.

Hierin komt ook de HeerCLERCK, welke onlangs eene befchry ving der Zweed-

fche Spinnen, in de Zweedfche en Latynfche taaie, heeft uitgegeeven, ( + )

met my overeen. Deze Heer, p. 6. $ 15. van 't vergif der Spinnen fpree-

kende, zegt: "Of onze Spinnen, zo als zomraigen voorgeevcn, met byten,

„of, om beter te zeggen, met wrikken en fcheuren, door middel van haare

„klaauwen, de menfchen bezeeren konnen; alsmede of zy, of haar drek§, wan-

„neer ze by ongeluk doorgeflokt worden, den Menfchen ongemak toebrengen?

is

• Zie zyne Epijlolas &c. feu Conrinuat. mirandorum Arcanorum Natura dcte&orum G?c.

Lugd. Bat. 1719- P- 319-

+ Intufichen lyn echter de RöfeWche Vergrootglazen zo uitmuniend , dat men daarmede deie

opening duidelyk aan de Spinnenklaauwen konnc ontdekken. Ik hebbe deze opening , door

lierr.elver bchulpi onderfchsideniyk waargenomen , niet alleen aan de vangklaauwen dergroote

/merikaacfche Spin, (welke ik in myne Byvoegzelen op Tab. XI. en XII. met zulk een

vefrootea vaiigkhauw, en het daar in zynde gat afgebeeld hebbe;) maar insgelyks aan deze

ïuropilche Ki'uis- Spinnen, aan de Hooi- Spinnen, en aan andere kleine fborten : ook hebbe

ïê. hetzelve dikwyls aan verfcheiden Perloontn laaten zien. l?aar nu de andere keurige waar-

Tieemingen van den Heer Rcftl ous niet toelaaien, aan zyne ichcrpzichtighcid te twyficlen;

/o heei't men het ickerlyk aan eenig toeval te wyten , dat noch zyn Ed. noch de Heer Dr.

Hutb , die te gelyker tyd met zyn Ed. de onderzoeking gedaan heeft, deze opening ontdekt

tiebben. Vermoedelyk zal dit nergens anders uit ontiïaan zyn , dan uit eene mislukte plaat-

ïiop dezer klaauwen onder het Vergrootglas. Wat hier van zy > de opening is 'er zekerlyk;

dcztl/e is langkwerpig rond, en digt aan het punt van den klaauwj ftaande meer naar de

binnenfte dan naar de buitenfte zyde. Van deie merkwaardige deelen, die ik aan deze tangen

ontdekt htbbe, zal ik verder eene afbeeldmg in rnyne Byvoegzeien getvewi merkende voor

het tfcnwGordige nog maar alleen aan, dat de beroemde Natuur -Onderzoeker, de Heer

PaAor^jolia.in yiuguft Ephraim Goeze te Quedlinbitrg, gelooft, dat de Spinnen deze tangen

of vangklaauwen meer gebruiken tot het uitzuigen, zo als in het III. Deel op de XVII -XIX

fi. afgebeelde Mierenroöver doet, dan wel om 'er een zeker vergif uit te loozen. Edoch ik

ian du naar myoe waarneemingen niet toeitcmmen, hoewel ik erkenne, dat ik tot hier toe,

r,it-t dan op v.iarfirhynlykheden Ueunende, van het veigiftigend vermogen der Spinnen kan

iprecken.
RlEEMAKN

I Svemka Spindlar Cs'c. C.iroli Ckrck Rfg. Sec. Scient. Upfal. Metnbri , /iranei Suecici

,

dffcriptiinibus &" fiiiuiis aniis illuflroti , ad genera fuhalterna redulti, fpcciebm ultra LX.

diterminati , Aufpkiis Reg. Societatis Scient. Fpfalienfii. Stokholraise litterh Laur. Salvii.

j;'5;- 4 •

( My is eens in 't vooijaar, in een Tuin, dicht aan eene heg ftaande, alwaar ik naar Infeden
'
tmiien wilde, plotsljk ten wit ka.kachiig fep in 't oog gefpooten; dat my eene bykaos on-

uit-
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„ is iets dat tot nog met verzekering door de ondervinding beweesen zou moeten Tak,

„ worden. Verfcheiden maaien hebben ze myne vingers gekneld of geneepen, XZXl'".

„ zonder dat 'er ecnig kwaad uit ontflaan zy ; en byaldien alle Menfchen fterven
„moellen, wanneer ze, by ongeluk, eeiie Spin of haaren drek doorgeflokr
„hebben, zouden wy al v.iak dicrgelyke ongelukken moeten beklaagen. De
„Hoenders en de Vogels zyn 'er grectig na; zy eeten ze op, en fterven even-
„wel niet." Naar myne ondervinding kan ik 'er nog byvoegen, dat my twee
Manspcrfoonen bekend zyn, die menigmaal Spinnen gegeeten hebben, zonder
dat zy 'er eenig ongemak van gevoelden *. Een van dezen leeft nog wrerklyk,
en is reces cameiyk bejaard. Deze Man gebruikt en verteert niet alleen enkele
Spinnen, maar neemt mem'gmaal , toteene buikzuivering, eene gantfche hand
vol Spinnen, van allerleie foort, zo als ze hem voerkomen; en eet ze over een
fneê brood gewreevcn. De ander was een wakker, en ook reets een bejaard

Man. Op zekeren tyd met my in een Tuin wandelende, en eene groote Kruis-

Cc 2 Spin-

uitflaanbaarc brandende pyn in 't zcItc verooriaikte , en reeliigt grooter ongeval ten gevolge
gehad zou hebben, zo ik niet terltond den gelukkigen inval gekreegcn had, om van een daar
digt byftaande Saladebed, 'er wat verfchc Salade, (Laüuca borUnfis,) op te leggen; 't wellt
my niet alleen de brandende pyn verzagte, maar ook van het bytende fap verlofte. Ik ont-
dekte vervolgens ter pUatze, daar my dit overkwam, eene Spinne, die zich, uit haar Hori-
zontaal hangend weefiel.in haar hier aan zyndchol verftokcn had; mitsgaders aan het fpinzel,
en ecüige daar kort byftaande Veilbladen of Klimop, iets van het witachtig fap, dat my in 't

oog gelpooten was. Maar of nu dit iap, zo als iü wel vermoede, werklyk van deze Spinne
zelve, dan van een zekeren Tor, dien ik nagejaagd had, en welke my ontloopen was.inmyn
Dog gelpooten zy geworden , kan ik met geene zekerheid bepaalen.

Kleemann.

Of fchoon de opgevreetene Spinnen den Hoenderen en Vogelen geen fchade aanbrengen , zo it

hier in echter geen hewys : 't gaat toch niet door, dat, dewyl zo iets diergelyks den Vogeleo
geen fchade doet, dat zulks ook by alle Menfchen geen nadeelige gevolgen hebben kan. De
Heer M. 'Jf. de Man, Med. Dr. heeft in een Beiigi, in het jaar 1778 te Nymwegen by va»
Goor in groot 8 gedrukt, verflag gegeeven van de fchadelyke en zelfs doodelyke gevolgen,
welken het eeten van een vcn/nigen gebraaden Vogel, op het einde van 't jaar 1777, binnen
de ftad Nymwegen, gehad heeft. Men kan 'er uit afneemen , hoe gevaarlyk het zy, van Die-
ren te eeten, welken door 't een of ander venyn gevoed zyn geworden. De Leeuivrikken , te

Nymwegen gegeeten, die zich met verfchen duUen kervel gevoed hadden, waren gezond en
wel gebleeveni intuflchen heeft nogtans het eeten dezer Leeuwrikken, in wier magen men
nog iets van den dullen kervel ontdekt heeft , voor cenige menfchen ten deele doodelyke en
ten deele hoogft fchadelyke gcrolgen veroorzaakt. Wat verder het voorbeeld der twee Mans-
perfoonen, door /Jiz/f/ bygebragt , betreft, welken dikwyls Spinnen zonder fchadelyke gevoU
gen gegeeten hebben ; dit is ook waar. Ik hebbe zclts den eenen zeer wel gekendi zyn naam
was Lober, een Banketbakker hier te Neurenberg , nu overleeden. Deze verkoos, om zynen
zeldzaamen luft te ftillen , altyd de grootfte bevrugte Kruis- Spinnen j of, zo hy dezelven niet

bekomen kon, dan het jonge broedzcl dat eerlt uit de Eieren gekomen was: dit ftreek hy op
iyn brood, en zulks gebruikte hy met den grootften fraaak, zonder 'er eenige de minfte
kwaade gevolgen van te hebben. Edoch dit bewyft alleen maar, dat het eeten dezer groote
foort van Spinnen voor de Menfchen, van geene fchadelyke gevolgen zy; dan daar uit kan
men uog niet afleiden, dat de Spinnen, als men dezelve nypt, niet, uit de opening van taarc
rangklaauwen, een fchadelyk of vergiftig fap kunnen laaten vloeien.

Kleemann.
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Tab. Spinne ziende, verhaalde hy my , dat diergelyke Schepzels, in zyne jeugd, voor

XXXV. hem een lekker beetje geweeft waren; en dat by 'er in zyn leven al vry veel van

gegeeten had, zonder 'er eenig ongemak van te hebben; ja dat hy ze nog eeten

zou byaldien zyn Vader hem niet met geweld daar van aigehouden hadde. Hy

verzekerde my insgelyks, dat ze, als hy 'er zomtyds ettelyken gebruikte, hem

tot eene Purgatie gediend hadden; zeggende tevens, dat hy den fmaak niet be-

ter ver"-elyken konde, dan by dien van ongekookte Kreefts- Eieren. Voorts is

my nog door een geloofwaardig l\Jan het volgende geval verhaald. Zekere

Diendmaagd, weetende, dat ze door den dood der ryke Vrouwe by welke zy

diende "elukkig zou worden , zocht denzelven te verhaaüen; door de Oude

Vrouw zo met haar eeten als drinken, dikwyls Spinnen te laaten nuctigen.

Toen dit niet wilde gelukken, wyl 'er de Vrouw geen bjnder van had, deed zy

heimelyk eenig vergif in haar drinken, en liet haai- dat gebruiken; doch om

deze misdaad te bedekken, wierp zy eene groote Spin in 't glas. Wanneer nu

het vergif begon te werken , vvitrd llraks om een üo6tor gezonden; dien men

de Spin vertoonde, waardoor de Vrouw, zo men voorgaf, vergiftigd v.as. De

Arts hierop een Tegengif voorgefchreeven hebbende, had dit middel eene zo
'

socde uicwerkin"-, dat de Vrouw in 't kort hcrllelde. Even zo zou menig een

alvoorens vergif in gekreegen konnen hebben, en 'er, by gebrek van ipoedige

hulp, aan fterven,* zonder dat de Spin, die men in 't eeten of drinken gevonden

mo"-te hebben, 'er oorzaak van zy. Hoe veele Spinnen konnen niet tuiïchen de

bez?cn der Druiven zitten, die, by de perliing van den Wyn, onder den Moll

komen? Hoe veele konnen niet toevallig en onweetend onder deze of gene fpyze

vermengd worden? En hoe veele Menichen, van uien Mod drinkende, of van

zulke fpyzen eetende, niocilen dan niet ilerven .? Het komt my derhalve geens-

zins waarfchynlyk voor, dat onze Spinnen een doodlyk vergif in zich hebben;

en even zo min kan ik gelooven, dat eene Padde , gevallig ter plaatze van 't ver*

blyf eencr Spinne gekomen zynde, van deze zodanig gelloken en vergiftigd worde,

dat zy 'er door bezwyme en llerve, zo als veelcn wel verhaalen en beweercn.

Want ik zelve hebbe 'er de proef van genomen , met verfcheiden Spinnen en

allerhatidc foorten van Padden; zo met de Spinnen aan te biezen, om de Padden

te kwetzen, als met die beiden in vryheid te zamen te laaten; maar nooit kon

iic bcfpeuren , dat 'er eene zo groote natuurlyke vyandfchap tufTchen deze beide

Schepzelen hcerfche, als men gemeenlyk voorgeeft.

S- 7-

Intuflchen heeft echter de voorzichtigheid veelen bedacht doen zyn op midde-

len te Jen het zogenaamde vergif der Spinnen. En onder die genen , welken

men in zulk een geval nutdg en dienftig oordeelt, heeft men boven al veel op

met den bekenden Spinnefteen De Heer W aller lUs noemt dien Spinne-

fteen, in zyne Mineralogie^ pag, 440. JJiroitas,, en zegt, dat men die foort

van fleenen Spinnelleenen noemt, om dat ze ract hunne ftcrren, evenals de

Spin-
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Spinnen op de buik , vlalvldg zyn. Ook heeft hunne geftalce eenige overeen- Tah.

komrt mee die der Spinnen, als 'er de kop en pooten afgetrokken zyn. Ze wor- XXXV.

den voorcs ook Arachnites oï Arachneolithi genoemd, en zyn werklyk Steenen.

Eenvoudige Menfchen gelooven nochtans, dat dezelven ontllaan, uit het opflui-

ten eener Kruis- Spinne die men zeven jaarcn lang bewaart. Ik wil wel geloo-

ven dat men, wanneer men eene groote Kruis -ijpinne, een Wyfje zynde, die

Eieren by zich heeft, opfluite, voor dat ze haare Eieren gelegd heeft, dat men
daar uit een hard lichaam vcrkryge, wanneer zy van honger geftorven en ver-

droogd -is j alsmede dat dit harde en verdroogde lichaam, het borlllhik en de
pooten afgevallen zynde, wel naar een ileengelyke; maar't isnietmooglykdat'er
ooit een wezenlyke fteen uit zoude ontllaan. Zo zal men menigmaal, wanneer
de Spin haare Eieren gelegd heeft, benevens de doode en verdroogde Spinne,

in haar verblyf, een met Eieren gevuld Spinzci
, ja zclis zomtyds louter Icevende

jonge Spinnen vinden; anders ook wel, als 'er Maaien van Muggen cf ander
ongedierte by komen, en alles weg geknaagd hebben, louter flof. Voor 't ove-
rige zal alles wat men hier van ook moge vinden, al ware het zelfs een ikenach-
tig lichaam, tegen den iccek der Scorpioenen, den beet der Spinnen, of de

kwetzing van andere vergiftige Dieren, even zo min van nut zyn, als de zoge-

naamde Spinneitecn , die werklyk een Steen is.

s. «.

Doch laat ons wederkeeren tot de vangklaauwen ; waaromtrent aantcmerken
Haat, dat ze, in hunne natuurlyke grootte, van iemand, die ze niet airede kent,

met bloote oogen niet ligt bemerkt konnen worden, 't Zyn iiitufichen echter

deze klaauwen, met welken de Spin haaren buit, bellaande in Muggen of ande- -

j-e haar tot voedzel dienende Infeften, grypt en aan den mond brengt," waartoe
dan de voelpooren ook het hunne toebrengen. De mond der Spinne is kort on-
der die vangklaauwen, en heeft twee met tedere tanden gewapende kevels, be-

nevens eene lip; als in de s^le />>. van Tab. XXX Vil. met Letter ^. aange- Tab.

weezen wordt; en daar van bedient zich de Spin, om 'er de fpyze, door de XXxviI
vangklaauwen aangebragt, mede te vermaalen en uit te zuiiien. ^'-- 3-

%' 9-

Niet verre van de kevels, hebben, ter weder-;yde , de zogenaamde voelpoo-
ten hunne inleding*. Dezelven zyn in de i'lc aJe en 3 ie fig, van Tab. XXXV. Tar.

Cc 3 voor ^^^^'-''^V,

tig- I.

2 3
• Ik hebbe te vooren reeds gezegd, dat ik deze leden, in plaats van Toelpooten, liever hulp.

pooten noeme, om reden van het gebruik dat zy 'er van maaken. Röfeliche. zegt §. 8.

dat deze pooten den Spinnen ook van dienft zyn, om het Infetl , dat zy met haare vangklaau-
wen gevangen hebben , aan den mond te brengen. Ook hebbe ik gezien, dat deze Kruis-
Spinncn haaren roof zeer hacdig daarmede houden kunnen jen denzelven, onder hst verteeren

en



Fig.
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„EensTclaps opent zich één der beide knopjes, en ftrekt zich uit, als of het door Tab.

„een veer uitgedreeven wierd. Alsdan ziet men enkel een wit lichaam; de ^^^V^-

„voelpoot buigt zich al flingerende, voegt zich onderaan 't lyf van 't Wyfje,

„iets onder het borftftuk, en volbrengt aldus het werk, waar toe het van de

„natuur gefchikt is- Byaldien het nu niet bekend was, dat de Spinnen elkander

„van natuur haaien en dooden, als zy elkander ontmoeten, behalve alleen wan-

„neer zy paaren willen, zou men haar zeldzaam Minnefpel niet zonder verwon-

„ dering konnen aanzien; doch wanneer men den grond van haar bedryf weet,

„kan ons zulks niet vreemd voorkomen; en men moet zich alleen verwonderen,

„over de voorzichtigheid en behoedzaamheid, om zich niet blindlings aan eene

„drift over te geeven, die haar, door al te groote voorbaarighcid, nadcelig zou

„konnen zyn. Dit kan den Leezer en Liefhebber tot eene waarfchouwing

„dienen."
§. 10.

De Leezer kan zich ligt verbeelden, dat ik, deze Aanmerking geleezen heb-

bende, zeer nieuwsgierig was, om de zaak zelve, of naamlyk in de voelpooten

van 't Mannetje de Teeldeelen zyn, naauwkeurig te onderzoeken; alsmede hoe

hartlyk ik het my beklaagde, dat ik geen Mannetje deelachtig kon worden.

Want het gene ik op Tab. XXXV. Fig. 3. vertoond, en in de 4de Pig. met c. Tab.

aangeweezen hebbe, hadde ik, voor dat ray de gemelde omflandigheden èiQT^J^^^-

voelpooten nog bekend waren, reets afgebeeld; doch door de gemelde ^^- Fig.
e,'f,'^'

alwaar de Letter d. het Wyfje aanduidt, hebbe ik de paaring onzer Spinne ee-

nigermaate onder 't oog gebragt*; waarmede het voor 't overige zo toegaat, als

de Heer Lyonet befchreeven heeft. Voorts ftemme ik zyn gevoelen, betref-

fende de Teelleden der Spinnen, des te eerder toe, vermits ik vinde, dat ook
de Heer Clerck in zyne befchryving der Zweedfche Spinnen, p. 9. §. 22. 'er

op zodanig eene wyze ^^ewag van maakt, zeggende: "•de Armen Cdus noemt
„hy de voelpooten^ der Spinnen zyn merkwaardig, als dienende niet alleen

„ter ondcrfcheidinge van 't geflacht, maar ook der foorten. De Mannetjes

„hebben twee teeldeelen, in ieder arm een; en daarom is het einde der armen

ver-

• Nadien de paaring der Spinnen, ro als de Heer derck zeer wel aanmerkt, dat ik insgelyks
waargenomen hebbe. met omgekeerde lichaamen gefchiedt; zo kan ik niet voorby te zeggen,
dat de Heer Rcifel die zelf haare paaring niet gezien heeft, de befchryving, welke anderen
daar van gemaakt hebben , niet recht moet begreepen hebben. Anders zoude hy haare paa-
ring op Tai>. XXXV. Fig. 4. zo niet voorgefteld hebben , als of beide de Spinnen , by de
paaring , de onderfle vlakte van haar achterlyf te zamen bragten. Want het Mannetje bedekt
wel , met de onderzyde van zyn voorfte lichaam , de onderzyde van de borft van het Wyfje j

maar zo , dat het achterlyf van het Mannetje over de boril en het hoofd van het Wyfje heen
komt, maar deszelfs kop, met de voelhoornen, waaraan de teelleden zitten, komt voor aan
het dikke fchterlyf van het Wyfje, alwaar het geboortelid zyne plaats heeft. Hoe het nu
met de paaring zelve recht toegaat, en welke merkwaardigheden ik daarby nog waargenomen
hebbe , de melding hier v4P zal ik 1 tot de voortzetting mynex Byvoegzekn , belpaaren.

K I. r. E M Jl N N.
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Tak. „verfchillende van gedaante, als in de befchryving der foorten getoond zal wor-
XXXVII,, den. By de Wyfjes zyn die armen recht af als een ronde Hok." En pag. 64.

befchryft hy de paaring van die foort van Spinnen, welken hy Montanus noemt,
op deze manier, "Zy paarden zich omgekeerd, nademaal de eene haar achterfle

,, zodanig aan de borlt van de andere plaatfte, dat het Mannetje zeer gemaklyk
„en bekwaamlyk de ondervlakte des buiks van 't Wyfje met zyne armen berei-

.,ken kondo. Uit eene kleine opening van,den buik kwam een teder, witachtig

,.pypje, ter lengte van oaurent eene linie, te voorfchyn, 't welk het Mannetje
„met zyne teelleden, die in de armen zitten, doch toen bloot waren , beurts-

„ vyze en dikwyls, met veel voorzichtigheid, omvatte, ook teder drukte, be-

„•^foelde en uitzoog. Dit Miniiefpel duurde niet lang, ofzy hielden eene ver-

„poozing. Binnen een uur , zomtyds wat eer , en zomtyds wat laater, begon-

„nen zy 't zelve weder,- wanneer zy telkens minder befchroomd, en gefchikter

„fcheenen vöorttevaaren. Eindelyk fcheiden zy , zonder eenig teken van vrees

„te laaten blyken, van elkander." By deze gelegenheid moet ik 'er nog by»

voegen, dat de Wyfjes altoos dikker van buik zyn dan de Mannetjes; en dat

dezen daarentegen weder een breeder borftituk hebben: alsmede dat 'er veel

minder Mannetjes zyn dan Wyfjes; 't welk de oorzaak is, dat men de eerften

ook minder aan konne treffen. Voorts itaat my van de voelpooten nog te mel-

den, dat ze, behalve tot de paaring, waai toe het Mannetje dezelven noodig

heeft, ook nog tot andere verrichtingen moeten dienen, vermits 'er de Wyfjes

zo wel als de Mannetjes mede voorzien zyn. Buiten andere gebruiken, welken

veelerlei zouden kunnen weezen , bedienen ze zich altans van deze voelpooten

,

om 'er haaren roof naar believen mede te draaien en te wenden.

5. II.

Op de befchouwing der voelpooten zullen wy nu voorts laaten volgen, die

der acht pooten, aan de borllllukken, welker eerfte leden wy in de 2de en 3de

Tab. pig, van Tab. XXXVII. voor ons hebben, en by Fig. 2. met dddddddd.
XXXVII

^^ jj^ ^Q ^dc Fig. met bbbbbbbb. getekend zyn. Ieder poot beftaat, met het

'^^' ^'
eerde deel, uit zes leden, en het laatlle lid heeft drie klaauwen; gelyk in de

Leit'. dd ó^e Fig. van Tab. XXXIX. te zien is; alwaar ik één derzelven by vergrooting

(irfflJJdd afgebeeld hcbbe. De zes leden zyn met a. b. c. d. e. f.
en de drie klaauwen

*" met g. getekend. Dan dewyl dezelven in de 6de Fig, niet duidelyk genoeg te
hhhbbbbb.

^^j^-j^j^gj, 2yn , zo hebbe ik ze in de 8i^e Fig. vry meer vergroot onder 't oog

XXXIX. gebragt,- alwanr men by a. b twee derzelven, in deze ligging, eenigzins loot-

Fig. 6. recht nederwaarts, ziet, en tevens bcfpeuren kan , dat ze inwendig met tanden

Le». fl. *. voorzien zyn: doch de derde, door c. aangeweezen, heeft geene wnden, en
I. d. e. f ^^^^ eenigermaate horizontaal. De Heer Leeuwenhoek heeft ze in zyn

%g,\, bovengenoemde Werk insgclyks afgebeeld. Maar ik hebbe 'er, behalve dezen,

Lett. 'a. nog een paar ontdekt, van welken de eene in onze Fig. met//, aangeweezen

*'• f- woidt; echter moete ik 'er by zeggen , dat ze heldcrer van koleur'dan de anderen,

i(j5. d. en
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en niet zo hard van zelfllandighcid fchynen te zyn. Byaldien inen dezen voor Tab.

borllels ot doornen houden wille, waarvan 'er veolen onder de haircn aan de XXXVII

pooten der Spinnen gevonden worden, zo hebbe iii 'er niets tegen intebrtngcn;

dan dat ik 'er onder de hairtn gcene gezien hebbe, wc]i<en op diewyze gevormd
waren als deze zogenoemde borltels. Wat hec gebruik dezer klaauwen en bor-

flcis betreft, ze di.nen, niyns oordeels, niet weinig daartoe, dat de Spin cene
zo bekwaame Koordedanf.rin vertoonen. ofzogemaklyk uver haar fpinzei loo-

pen kan. Doch dat ze wyders ook tufTchen de beide tandige of takkige klaau-

wen een klomp van vochtigen zwam hebben, zo als de Meer Homberg in

Z'jno. Memoires de r Academ. li de Sciences 1707. voorgeeft, hebbe ik niet

konnen ontdekken. "Deze klomp of vochtige zwam, die ook aan 't einde der
„ Rluggepooten gevonden worde, dient, "• (volgens zyn gevoelen,^ "den
„eenen zo wel als den anderen, daar toe,- dat ze, met in de hoogte uitgeftrekte

„poüten, op een glas of gcpolyll lichaam, als op een Spiegel, konnen loopen;
„vermits deze zvviimmen een kleverig lap uitkiatcn, door middel van 't welke
„zy zich vallhoudenf. Dit fap" (zegt hy verder,) "verdroogt met den ou-
„ derdom zo wel by de Spinnen als by de Muggen,- weshalve zy dan niet lang

„meer aan een fpiegelglas hangende konnen loopen;" en hierom kan ook eene
oude Spin of Mug^e, in een diep porcelein vaatwerk gevallen zynde, 'er niec

weder uitkomen, maar moet 'er in uithongeren en Iterven*.

§. X2.

Dus ver van het borftftu\, aan 't welk de ponten zitten; laat ons rn voort-

gaan ter bcfchouwinjie van den buik, of het achterdeel der Spinne, dat in de
i'.^Fig vun 7'ah. XXX Vil. by vergrooting afgebeeld is. Van deszelfs boven ^'^^•

vlakte hebben wy voorheencn reets gcfproken, derhalve zullen wy thans alleen
^^^^^^

I/^de Deel i/Ie S(uk. D d van
^* ''

* Of dit voorgee/en van den Heer Hoviberg grond hebbe, en of zulks den Spinnen het vermo-
gen geive, van op een gcpolylt liihaam in de hoogie op te kunnen loopen, dan of dit ver-
mogen uit eene andere eijfenlchap voortkome, dit 7,al ik in myne Byvocgzclcn nader zoeken
op ie heldfitn Thans he; 1 e ik, nopens deze pooten, llichts nog in 't voorbygann op te

merken, dat de Heer Martin Lifler eem, aan zekere Hoek- Spin wrargenomcn heett dai de
'

lii.keipoot lan de iwce ^oorlten veel korter, en dunner, dan de lechter was. Ik vermoede
d:ir de ?tp'm door een teet van een ander InfcCl, of door eenig ander toeval haai antigci coien
linkerpoü veilooicn zal hebben; en dat haar, duoi eene weztnlyke kracht van hcnooulun-
ging . zoals by dekreefen, en eenige andere fooi ren van Inicftcn gel'chiedt. in pi; ais van de
verlooien, een n:cuvve poot aangegroeid zal zyn En waarlchynl)k was deze pcoi . toei. de
Heer Lilier zyne waarnceniing deed, nog niet tot die volkomenl.tid als de rechter poot aan-
gegroeid.

K L E E M A N N.

^ Of dit door de opdrooging van den vochligm 7w3ni , of door oiideidom , of door eenig an-
der toeval gcfchiede, ir my onbeken-I; nnar ik hebt e meeiniaals cene Spii ne in eene Porce-
Ifinen kom doodgevpnden; zelfs ook wel nog zinende op haaie Webbc: ccih in dit iaaJlg
geyal kan ze door eene andere dood^ebcccen zyn.

^ ' V E R T A A I. E R,
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Tab.
XXXVII.

Letter b.

Tab.
XXXVIII.

Fig. I.

m 3.

van deonderlle gewaagen, die wy in de gemelde Fig. voor ons hebben. Hier

zien wy by Letcer c. eene opening, welke de eigenlyke plaats is, alwaar het

vooriyf of borftlluk , door middel van een teder en naauw kanaal , dat hier afge-

fneeden is, aan het achterlyf vall zit. Onder deze opening is een byzonder ceder

en langachtig deel. Letter b, 't welk ik op Tab. XXXVIll. in de li^e fjg,

van ter zyde, en in de 3 ^^ Fig. van voorcn te zien, afgebeeld hebbe. Dit

deel, van ter zyde beichouwd, vertoont een haak, en is by b. aan'tlyfder

Spinne vaft gegroeid; doch aan 't tinde is het voorwaarts gekromd, en als een

Lepel uitgehooid. De Heer Leeuwenhoek vergelykt dit deel by een haak,

waarmede zorami^^e lieden de koufen aan de andere kleedcren, of ook wel aan

den zogenaamden Koushouder vafthechten. Schoon hy 'er de nuttigheid, of

het gebruik niec van vveece te zeggen, giil hy echter, dat hetzelve, aangezien

het recht tegen over de opening tlaat, waaruit de Eieren voortkomen, veelligt

dienen moet, om de Eieren te bellieren en in orde te fchikken. De Heer

Frisch, die het ook aan de rooduchtig- geele Kruisfpinne ontdekt heeft, houdt

het voor 't Manlyk tcellid. "Ik vond hier "(zegt hy in zyn Zevende Deel,/). 7.^

„het Membrum genitale, 't welk by andere Inferten achter aan den podexiSy

„ integendeel voor aan den buik uitlleeken , benevens het fcrotum &c. " Dan
hierin dwaalt hy; gemerkt ook deze deelen aan de Wytjes gevonden worden;

en wel ter plaatfe van den uitgang der Eieren, "ik hebbe, "• (dus fchryfc 'er

de Heer Leeuwenhoek van: „eene Spinne de laatfie 7 of 8 Eieren zien

„leggen; en deze kwamen, niet uit het achterlle deel van den buik of 't lyf,

,^gelyk het by alle andere kleine Dieren gefchiedt, maar van onderen ui: het

,voorfl:e deel van 't zelve, niet verre van de achterlie pooten, alwaar etn klein

„'haakje ftaat enz. Dit haakje Ihk gedeeltelyk over de opening heen, daar

*',de Eieren uitkomen; en ik hield my verzekerd, dat aldaar ook de Drek der

„Spinne zyn uitgang moeit hebben. Om my hier van echter des te meer te ver-

zekeren, nam ik verfcheiden myner opgedooten Spinnen, keerde dezeiven op

„ den ru<^ge , en drukte zagtkens op den buik ; dit doende vertoonde zich de

„gemelde opening niet alleen duidelyker dan voorheen , maar, door eene

iets ilerker drukking, wierden 'er ook verfcheiden Eieren uitgedreeven ; doch

^'uic het achterdeel kwam niet de minlte vochtigheid te voorlchyn •'. Het geen

ik hiervan den Heer Leeuw ENyoEK aanhaale, hebbe ik ook zelve onder-

zogt, doch de zaak viel in alles zo niet uit. Toen ik begon te drukken, kwam
Tab. 'er e'erft by den Wrat der Spinne, die op Tab. XXXVII. Fig. i. by a. te

XXXVII
Fig. i.

zien is

,

de Drek uit; vervolgens iets harder drukkende, verfchcenen de Eieren,

komende uit een dwarsllreep , die onder den kleinen haak lag. Niet meer

drukkende, en de Eieren uit het kleverig vocht, waarmede zy omringd waren,

weijo-enomen hebbende, zag ik, dat 'er niets, door 't harder drukken, zo als

ik vreesde, gel-wctft was,* maar dat de fpleet zich weder tot foor. Toen ik 'er,

door middel van een klein pypje, lucht in blies, zwol de gantfche buik op,- zy

bleef ook op^eblaazen ; en als ik 'er de lucht weder uit wilde hebben , moert ik

op nieuw dtukken, wanneer zy uit denzelfden dwarsüreep, waardoor zy 'er

in-
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ingekomen was, weder uitging. D.u nu ook daar ter plaatze het Vrouwlyke Tab.

geboortelid zy , is ten liooglte waarfchynlyk ,• vermits alle Dieren zich daar door ^^^^^

van haare Vrucht ontloflèn. Hoewel ik nu dit met eigen oogen niet gezien

hebbe, geloove ik nochtans den HeerC l e R c k ,wanneer hy in zyn boven aangehaal-

de Werk van de Zweedfche Spinnen zegt: dat het Wyfjes geboortelid, ten tyde

der Paaringe, aan 't onderlyf naar vooren, duidelyk te zien is; en dat het aldaar

als een witachtig pypje uitlieekt, hetwelk naauwlyks de lengte van eene linie

heeft. Wat wydcrs den bovengemelden daar over zittenden haak betreft , van

deszelfs nut weete ik, alzo min als de Heer Leeuwenhoek, niets te melden.

Doch, in ftede van niet hem te giffen, dat dezelve dienen zou om de Eieren te

plaatzen en te fchikken , ben ik veeleer van gevoelen , dat die haak der Spinne

in 't ftilzKten van dicnft zy. Het achterlyf der Spinne is veel grooter, en by-

gevolg vry wat zwaarer, dan 't voorlyf; het moet haar derhalve, wanneer ze

ergens in haare Webbe een tyd lang, met den kop om hoog, wil blyven han-

gen, wegens deszelfs zwaarte, cindelyk noodwendig tot een lad worden,* en

dezen lafl: zou zy grootlyks konnen verligten, wanneer ze den genoemden haak,

ter onderileuning van 't lyf, op een draad konde valt zeuen.

s. 13.

Voor 't overige is, onder de uitwendige deelen der Spinne, bovenal merkwaardig

de fpinzel- wrat, waaruit zy haare draaden voortbrengt. Deze zit ter plaatze , alwaar

de buik in een Homp punt eindigt, en is in de i'te pig, van 1'ab. XXXVlI. Tab.

by ^. te zien. Leeuwenhoek zegt, "deze fpinzcl- wrat beflaat uit vyf on- ^.^^^'^

„derfcheiden deelen, die allen in één punt of fpics te za^men loopen, en aan '^
""''

„elkander fluiten,' doch uit het naar boven in 't midden liggende deel komt
„geen draad". Dan de Heer Frisch maakt 'er zes deelen van, welken hy
Dietcben of Zizen, dat is fVratjes of Tepelijss noemt, en indiervoege ver-

beeldt, als of 'er vier derwyzc Itaan , dcit ze een vierkant uitmnr.kcn; tuflchen

welken het vyfde in 't midden fl:aat,cn achter aan de zesde, in deze orde '.•'.

'•Het middelfte dezer Dietcben, zegt hy, is onder de vier anderen het kortlle,

„en de eigenlyke of rechte fpinncn-pyp, waaruit de draad voortkomt; de vier,

„daar omheen ftaande,zyn gefchikt om den draad te bellieren , het zy ter linker-

„ of ter rechter zyde, en om denzelven ergens aan te hechten of om te wikkelen,

„ Achter deze vyf Spinnen - wratjes is 'er nog één , 't welk eene beitelvor-

„ mige opening of fpleet heeft, de <«««.?, ofhet drekgat, en korter dan de anderen

„is, enz." De Heer Homberg zegt:* "-Dat 'er aan 't achterfl;e van alle

„Spinnen vier kleine Musculeuze Wratjes (laan, die van onderen breed, en

„van boven fpits zyn; tuffchen welken een lymig fap uitgaat; waaruit de draa-

„ den geformeerd worden , van welken zy haar Weefzel en Netten maaken.

"

Dd 2 De

Zie Memoires de f Acad. Rcy. des Sciences 1/07. p^g. 242. volgens de HoUandfche Uitgave.
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Tab. De Heer de Reaumur, weder, gewaagt van zes deelen aan dezen Spinnen-

XXXVIIwrat: want hy fchryfc in de Blemorien van de Academie der Weetenfchappen

van 't jaar 1710. pag. 523. aldus. "De Spinnen, waarvan hier gelproken

„wordt, hebben zes wracjes of cepeltjes; van welken 'er vier zeer zichtbuar,

„doch de andere twee niet zo duidclyk te zien zyn,- en men zal ze, zonder be-

„ hulp van een Vergrootglas, niet ligt ontdekken >'; en in de Memorien van 't

jaar 1713- zegt hy insgelyks, pag. 283. "Kort aan 't achtereinde der Spinnen

„zitten zes wratjes". Uit deze aangehaalde plaatzen blykt nu zonneklaar, dat

de gevoelens, raakende dezen Spinnen- wrat, zeer verfchillende zyn; en dat 'er

niemand, met het gene ik 'er van ontdekt en befchreeven hebbe, meer overeen-

komt, dan de Heer L E EU WEN HOKK. Hy zegt naamlyk, dat deze Spinnen

-

wrat uit vyf onderfchciden deelen befiaat; en ik hcbbe 'er ook zo veele aan
Tab. waargenomen, gelyk ze in de voorgemelde i^c pig. van Tab. XXXVII. dui-
XXXVII

^jgly]^ in 't oog vallen. Zy liggen ordeniyker wyze zodanig te zamen geflooten
'^' ^*

aan elkander, dat ze eene Ibort van Kegel formeeren; welks grundvlakte een

veel langer middellyn heeft , dnn eene loodrechte lyn van de fpiczcn dezer Ke-

gels, op de grondvlakte geloopen, hebben zou. Wanneer men den buik der

Spinne drukt, gaan deze vyf deelen uit elkander; en dan verfchynen tuflchen

dezelven twee, byna hartvormige, wratachtigc deeltjes, benevens twee langk-

Tab. werpige, en als eene/ gekromde deelen. Dit alles is in de 6-*- Fig. van Tab.

^xxvm. XXXVIII. te zien; welke den Spinnen -wrat vooiilelt, zoo als die zig vertoont,

^'S- <5- wanneer de buik der Spinne iets harder gedrukt worde. De vyf deelen zyn

2,gjj ^ met de Letteren a b c. d. e. getekend. Ze zyn van buiten met veele hairen

l.c.'d.'e. en borllcls bezet, en binnenwaarts ontdekt men veele punten op dezelven. Uit

deze punten nu komen, als de Spin draaden wil maaken, zodanige fpinzel-

Fig. 4. pypjes voort, als 'er in de 4d'3 Fig. van de laatflgenoemde Tab afgebeeld (taan.

Twee deelen van dezen Spinnen- wrat, naamlyk b en d. in Fig. 6. zyn aan

hun einde met een haak voorzien , waar van ik echter het nut niet weete aan te

wyzen; en de achterfte c. heefteen gaatje, 't welk de opening van den Aars-

darm, of de uitgang van den drek is. De hartvormige lichaamen en de als

eene f. gekromde deelen zyn van de anderen, door eene roodachtigbruine ko-

leur, geheel onderfcheiden. De 7-''^ Fig. van gemelde Tab. vertoont ons aien

zelfden Spinnen- wrat, doch mesr gcdooten,- nademaal haare vyf deelen a. b.

k'cJ.e.f. c. d. e. f. hier flegts eenigzins van elkander Itaan; invoege dat het ééne rood-

bruine lichaam tulTchen dezelven te zien zy; terwyl het ander, 't welk in de

6 ^^ Fig. tuiTchen de rwee deelen a. en e. ftaat, zich hier by ƒ vertoont; het

ziet 'er nu zo roodbruin niet uit, doordien het, eenigzins ingetoogen zynde,

zyne buitenlle vlakte vertoont. De Heer Lkeuwenhoek, van dezen Spin-

nen -wrat fpreekende , zegt, dat 'er "uit het naar boven in 't midden liggende

,, deel geen draad komt, maar wel uit de vier anderen; en dat, als deze vari

„elkander afgezonderd worden, men ttiffchen dezelven in 't midden vier andere

„kkine werktuiG;lyke deelen ziet, waaruit insgelyks vecie tedere draaden voort-

, komen ". Of hy uu daar door de vier van my aangetoonde roodbrijiine deelen

ver-

Tig.
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Verdaat, kan ik niet zeggen; aangezien hy 'er ons geene Afbeelding van gegee- Tab,

ven heeft. Ook wille ik niet tegenfpreeken , dat deze deelen mede draaden xxxvm,

uirgeeven,- fchoon ik zelve zulks nooit waargenomen hebbe. Maar dat de Spin

uit de vier groote deelen eeiie menigte van draaden kan dryven , liebbe ik meer
dan eens gezien,- en al wie daar van overtuigd wil zyn, behoeft flechts eene

recht groote Kruis -Spinne, aan een ftengel of takje kruipende, wat fterk te

beweegen, zo dat ze van boven neder vallen nioece; en als dan zal hy befpeu-

ren, dat de Spin uit fchrik, of mogelyk uit voorzichtigheid, om geen fchade

te Ivdcn, een gantfch Zee! van draaden, om zo te Ipreeken, maakt; geiyk ik in
'^^'^^

de 5 Je fig. van Tab. XXXVIII. afgebeeld hebbe*. ^g^'^"'

$. 14.

De oorzaak nu, waar door de Spin op eenmaal een zo uitgebreid fpinzel kan
niaaken, is te zoeken in de veelvuldige fpinzel - pypjcs , waar mede de vyf dee-

len van den (pinnen- wrat, als boven gezegd is, vervuld zyn. 'Er kan dus, uit

ieder deel, een ontelbaar getal van draaden vocrckomen, wanneer de Spin de-

zelven noodig heeft; en ze kan hier in naar believen te werk gaan, met nu
maar één, dan meer draaden te fpinnen. Gelyk zy zich, in tyd van nood, van
allede draaden, die ze uitdryven kan, op eenmaal weet te bedienen, zo kan
ze ook weder in tegendeel in eens maar zo vetle draaden uitlaaten , als ze be-

hoeft. Dit is niet beter na te gaan, dan, wanneer men eene in een Glas opge-
flooten Spinne, die een tyd lang honger geleeden heeft, eene Mugge toewerpt.

Zo dra de Spin dezelve in 't oog krygt, loopt zy 'er op toe; grypt ze; en, om
haar de verweering te beletten, omfpint -zy dezelve; fluitende de Mug, als 't

ware, in de boejens. Wanneer men dit verfcheiden reizen achtervolgt, en 'er

wel oplet, zal men duidclyk zien, dat, naar mante de INIug groot of klein zy,

de Spin zich ook van meer of minder draadcn tot deze boejens bedient.

Dd 3 §. 15. Tot

* Men is in de ontdekking der openingen, uit welken de Spinnen haaren draad trekken, zover
gekomen, dat men beweere, dat 'er in ieder tepel van den Spinnenwrat by de duizend waar-
genomen zyn. By aldicn men nu wil dat 'er in een Spinnenwrat , in /lede van vyf, wel zes
tepels of deelen gevonden worden, die met zulke Spinopeningen voorzien 7.yn; zo zal men
ook gereedlyk wiUen aaoneemen , dat ieder van deze zes tepels 1000 openingen heeft, waar
door de Spin haaren draad trekken kan. Is dit nu geen tegenfpraak meer onderworpen, dan
volgt 'eruit, dat de dikfte draad van zulk eene Spin uit 6000 dunne draadcn beftaan moet.
En iiademaal 100 van de fynfte Spinnedraaden de dikte der middcUinie van een baardhair nog
niet haaien kunnen, zo moeten loooo zulke draaden , als zy rond zyn, cerft de dikte van

'

een baardhair hebben. Vergelykt men nu den draad van eene jonge Spin, die eerft aanvangt
te fpinnen, tegen de draaden van eene volwallene , zo liaan alleen 400 van deze draaden. in
dikte gelyk aan drie cnkelde draaden van eene volwalfenc Spin. En zyn dus de draaden eener
jonge Spinne 400 maal kleiner dan die eener geheel volwallene, dan zyn vier millioenen draa-
den van jonge Spinnen nog zo dik niet, als een baardhair is. lAt Leeuwenhoek Contin. Arcan.
dete(ft/i<?^. 320. fqq. iu'^güyks Pèikf. Tranfaa. Num. 272, en Baker 't Microscoop gemak-
Ijk gemaakt. /. 312.

K L E E M A N N,
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Tab Tot dus verre de uitwendige deelen der Spinne befchouwd hebbende , was ik zeer

XXXvni. begeerig, om insgelyks haare inwendige gefteltenis te onderzoeken; inzonderheid

dewyl de nieuwsgierigheid ray porde, om te weeten, in welk een gedeelte van 't

lyfhetfap, of de vochtigheid, fchuilt, waar uit de draaden eigenlyk beftaan.

Doch myne eerfte proeve deed byna myne hoop verdwynen , dat dit onderzoek

gelukken zou. In hec Borftlluk, in 't welke waarfchynlyk de Maag der Spiiiiie

huisveft, hebbe, ik ondanks alle aangewende pooging, niets konnen vinden; en

als ik het achterlyf opende , ontdekte ik aanvangklyk niet anders dan Eieren

;

overmits ik tot myne onderzoeking niet anders dan Wyfjes gebruiken kon ; als

zynde nooit een Mannetje rnagtig geworden. Deze Eieren waren omgeevcn met

eenflym;by de opening van 't lyf, drongen zy terftondgedeeltelyk uit de opening,

maar gedeeltelyk bleeven ze aan de inwendige vlakte vafl: zitten ,• en deze laatften

kon ik , uit hoofde van het flym , waar door ze vaft gehouden wierden , niet los

maaken, zonder andere deelen te kwetzen ofte fcheuren. Ondertuflchen maakte

deze wederwaardigheid my echter niet moedeloos ; myne nieuwsgierigheid drong

my , om te beproe ven , of ik niet beter in myn voorneemen flaagen zou , wanneer ik

de Spin, vóór de opening, in ziedend water wierpe. Zulks 70u, naar myne

gedachten, de deelen mogelyk harder maaken, en my gelegenheid geeven, om
ze beter te konnen onderlcheiden. De eerfte proefneeming mislukte; toen ik

de Spin in 't ziedend water geworpen, en ze een weinig te lang daarin gelaaten

had, was ze bedorven. Hier op nam ik eene andere," ik wierp dezelve, na

dat ik het water van 't vuur afgenomen had, toen het bygevolg niet meer kookte,

in 't water, en nam ze 'er fpoedig weder uit. Hier door nu won ik zo veel,

dat de Eieren, by 't openen der Spinne, 'er niet terllond uitvielen, maar zo vafi

aan elkander zaten, dat ik'erdehuidoffchille des achterlyfs van afzonderen konde.

Tab. Toen hadden de Eieren, te zamen gepakt, het aanzien van onze iftc Fig.opTak.

XXXIX. XXXIX; doot't midden van deze) ven loopt hier een gootje of kanaal, dat niet

^«S- ï- anders d,m de Aarsdarm is. Daarop nam ik ze uit de nog overige deelen van 't

achterlyf; in welken zy lagen : en toen vertoonde zich het achterlyf in de ge-

daante van de 2 'e Fig. welke ik in de 4^'^ F'ig. by vergrooting afgebeeld hebbe.

In deze 4^(2 Fig. zien wy het achterlyf der Spinne op zodanig eene wyze geo

pend, dat bet bovendeel der I'chale, in 't midden, by Letter a. geheel gelaaten,

en 't overige ter zyden alleen weggenomen zy. Men ontdekt in deze Afbeel-

ding, behalve de deelen, die de 2tl(-' Fig, vertoont, vooraan, alwaar het Borft-

ftuk aan 't lyf vaft zit , bovenwaarts, eene foort van middelfchot, Letter b. Nu
Fig. 4. zullen wy de deelen, die, volgens deze 4^^ Fig. op de ondervlakce liggen,

Lett. b. wat nader befchouwen.

§. 16.

Fig.

tn 4.

"T*^- „ In deze Fig. zien wy den Aars- of Endeldarm a. b. welke in de ifte Fig.

J^^J dezer Tab. over de Eieren heen ligt; en die, gelyk wy op Tak XXXVllI.

Utt. ab. ^*ê'
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Fig. 6. Letter c. aangetoond hebben, in 't achterfte deel van den Spinnen-wrat Tab.

eindigt. De zes deeien, hier met c. d. e. f. g. h. getekend, gelyken niet XXXIX.

kwalyk naar zo veele Darmen, en zyn hier eenigzins van elkander verwyderd; ^^"'^^•

want anders liggen ze nader by een, zo als de 2'^^ Fig. aanwyft. Men ziet 'er
^ ^'

aan ieder zyde drie ; van boven, daar ze tot aan het Borfllluk reiken, zyn ze

dik; vervolgens maaken ze verfcheiden kronkels ofbochten, en blyven genoeg-

zaam even dik, tot aan den laatften bocht," alwaar ze allengskens dunner wor-
den,* tot dat ze eindelyk met een zeer dunnen en fyncn draad, die naauwlyks

zichtbaar is, tot in den Spinnen -wrat uitloopen. Zy vervatten in zich eene gom-
achtige of kleverige vochtigheid,* welke, wanneer de Spin in heet water gele-

gen heeft, geeler is, dan anders. Behalve deze zes darmvormige vaten, ziet

men boven aan, tegen het BorlllUik, nog twee andere bewaarplaatzen , /. k; Len.i.k,

welken ik , in de frifch geopende Spinnen , zomtyds als doorzichtige blaadjes

gezien , doch altoos onder de Eieren verlooren htbbe. Maar in de Spinnen

,

die in 't heet water gelegen hadden, hebbe ik ze in dien itand gevonden, zo
als ze hier üggen; doch derzelver fpitze einde wierd zo teder, dat ik niet zien

konde, of het in de darmvormige vaten , dan in den Spinnen-wrat uitliep; en
de daar inzittende taaie ftoffe was niet meer zo doorzichtig, maar geelachtig.

Wyders ontdekt men, tuflchen beide deze blaasjes, ook nog by /. m. twee ope- ^°"-'"''

ningen, door welken de Eieren, wanneer de Spin leggen wil, waarfchynlyk

uitgedrceven worden. Toen ik deze bewaarplaatzen voor de eerftemaal in 't

oog kreeg, was ik ten hoogften vcrblyd; nieenende iets ontdekt te hebben,
't geen nog onbekend was. Maar men wees my kort daarop aan, dat de zo
fchcrpzinni^e als naauwzichtige Heer de Reaumur eene diergelyke ontdek-

king reets lang vóór my gedaan, en nog twee andere vaten waargenomen had,
die zeer veele overeenkomfl: hebben met de opgemelden, welken in onze Fig.

met i k. getekend zyn. (zie de Mcniorien van de Koninglyke Academie der

Weetenfchappen 1713. pag. 285 Hollandfche Uitgave.) Dat nu deze vaatjes

gezamenlyk de ftoffe vervatten, waar uit de Spin haare draaden maakt, is wel
buiten twyffel; nademaal 'er geen ander vaatje of bewaarplaats in haar lyfte

vindenis, waar uit de draaden zouden konnen voortkomen,* doch waarom zy
van tweeërleie foort zyn, gelyk hnnne geftahe en koleur aantoont, weete ik

voor tegenwoordig nog niet te zeggen; miflchien zal zulks in 't vervolg konnen
gefchieden, wanneer ik meer proeven genomen hebbe. Ondertuffchen zal ik

den inhoud van het gene 'er de Heer du Reaumur van zegt, hier nog plaai-! .

zen.

S* 17-

Deze groote Natuurkenner vergelykt die vaatjes, waar van ik 'er flechts twee
gevonden hebbe, by de zogenaamde Springglazen of Glasdroppels, in 't Latyn
Lachryma vitrea ( Glastraanen ) genoemd ; en even daarom heet hy ze ook
les Larmes (de Traanen, of Glasdroppels,) Van dezen nu heeft hy 'er twee,
Jiort by den aanvang des buiks, gevonden; zynde dezelfden die in onze Figuur

ver-
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Tab. vertoond worden,' en voorts, zegt hy, zyn 'er nog twee, naby het acht>.r(le

XXXIX. der Spinne, te vinden, die kleiner zyn dan de eerlten. Deze eerden hebben
twee canaalen of uicloopen, als één aan haai e fpits, en één aan haai onderdeel;

doch de anderen hebben llechts één uitloop, gaande uit haaie fpics. Gevol,^lyk

heeft de Spin aan ieder zyde twee zodanige Glascraancn ; en dL./e zyn, zegt hy,

voor de eerfte bronwelle der draaden te houden; dezelven voeren dour drie

merkbaare uitloopen de lloffe daarcoe, welke hog zo week is, dat 'er geen lan-

ge draaden uit gemaakt konnen worden, in de waare vaten; uit welben de ei-

geniyke vochtigheid, daar de druadcn in beflaan, voortkomt. Door deze waare

Fi^. 4. vaten nu veritaar hy de zes darmvurmige deeien, in onze 4de ['ig. met c. d. e.

Ltt.c d.j\ g, h_ aangeweezen; doch, fchoon hy zegge, dat het dunne deel dcrzelven
e-f-g-h.

Ijj jg deeien van den Spinnen- wrat ga, en de draaden uit dezelven komen, zo

gelooft hy niet te min, dat ze uit andere deeien dt-zer vaaijts gaan. Volgens

dit denkbeeld zyn de Glastraanen de bronwei van de iluffe der draaden, welke

zy in de waare vaten overbrengen. Ik ben niet van zins dit gevoelen tegen te

fpreeken; maar, gemerkt onze Kruis -Spin, haare Eieren leggende dezelven

met een byzonder fpinzel overtrekt; beltaande uit gantlch andere draaden, dan

die, waar uit zy baar Net vervaardigt; zo ware het veelligt nog te onderzoeken,

of d? iloffe der draaden, van wtlke zy haar Net maakt, niet in de zogenaamde

Glastraanen van den Heer de Reaumur; maar dat integendeel de andere

ftoffe, welke tot overtrekking der Eieren dient, in de darmvormige vaten be-

flooten zy ?

§. 18.

In den jaarc 1758. kreeg ik eene der grootfte Wyfjes van de roode foort der

Kru^s- Spinnen; en na dat ik ze een tyd lang in een zuiker-gias bewaard had,

hechtte zy haare Eieren, benevens het I pin zei , waarmede zy gewoon zyn de-

zelven te overtrekken, aan 't papier, dat tot een dekzel van 't glas verltrckte,

Tab. Ik hebbe hetzelve in de 31^- en ^'^'^ l'ig. van Tal;. XXXVl afgebeeld De 3 "

XXXVI jijg^ vertoont, op hoedanig eene wyze het aan 't papier vaft zate," en de 4 c hoe
^' ^' hetzelve, van 't papier afgenomen zynde, \r uiizagc. De onder het fpinzel

liggende Eieren* worden door a. en het fpinzel zelve door b. aangeweezen.

De Spin, haare Eieren gelegd, en haar fpinzel vervaardigd hebbende, had de ge-

daante van de 5'^^ l'ig der gemelde lab. en nam vervolgens dagelyks af, tot

dat ze eindelyk, als geheel verdroo.;d, dood lage. Vermits nu de draaden van

dit fpinzel veel llerker zyn, dan die, waar van de Spin baar Net maakt, zo

heeft de lieer Bon, eerlïe Prefident in de Rechtkamer te Montpellier, ecnig

nu: daar uit zoeken te trekken; met 'er eene proeve van te neemen, of dit

ipin-

• Ik km de Ei-ren van lulk eene Kruis -Spin nergens beter by vergelyken, dan by een bondel

afgikook'.e Eieren, of kuit van een korper. De geheele icg^ging cener Kruis - Sp'nne nellaat

dikwy.s uit meer dan 1000 Eieicn. Vcg^ns hei Hannverlche Magazyn 1774 p 114S. 7,jb

<lc Eicicn van vcrlcheidtu foofun van Spinnea eene lekfccie Ipyze d.r Siamcnieicn.

iv L i ^ M A N N.
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fpinzel niet op gelyke vvyze, als dat der Zywormen, behandeld konde worden. Tas.

Dit gelukte hem ook, in zo verre, dat hy een paar Koufen en een paar Hand- XXXIX.

fchoenen, welken hy van dit fpinzel had laaten vervaardigen, aan de Koning).

Academie der Weetenfchappen te Parys, vertoonde. De Leden der Academie
befchouwden deze Uitvinding niet alleen met vermaak ; maar benoemden ook
terllond twee hunner Medeleden , om dezelve naauwkeurig na te fpooren. Een
van de daartoe bepaalde Onderzoekers was de Heer Reaumur; en dezelve

was van oordeel, dat hy by die onderzoeking voornaamlyk had gade te flaan,

op hoedanig eenc wyze de Spinnen gevoed en opgekweekt moeden worden

;

en of de van dat fpinzel vervaardigde Zyde wel zo goedkoop , als die der Zy-
,

wormen, zou konnen geleverd worden; alsmede of zulks, indien zy duurder

ware, door eenig ander voordeel te vergoeden was. Maar hy vond zeer veele

zwaarigheden , die hy in zyne Memorie van 't jaar 1750 aan de Academie te

kennen gaf. Wilde men, zegt hy, de Spinnen met Muggen voeden, zo zou-
den mogelyk alle de Muggen van Vrankryk niet in ftaat zyn , om zo veele Spin-

nen te verzadigen, dat men 'er llechts een weinig Zyde van kreege; en om ze

met andere Inleftcn te voeden, zou even zo veele zwaarigheden in hebben. Hy
will wel dat de Spinnen ook zeer grcetig zyn, naar de fchachcen der vederen of
pennen van Gevogelte, als ze nog weck zyn; maar 't was hem ook niet onbe--

kend, dat de jonge Spinnen elkander aanvallen en opëetcn; en dat ze bygevolg,
indien men dezelven wilde kweeken, eik afzonderlyk geplaatft en gevoed moe-
den worden, 't welk, zonder groote zwaarigheden , niet gefchieden konde.

Men had wyders, byaldicn men van de Spinnen veel Zyde wilde winnen, een
groot aantal van Spinnen noodig, die men van 't Ei af moeft opkweeken; maar
het zou bezwaarlyk vallen, om zo veele Eieren magtig te worden. Hierby
komt nog, dat de Zyde van de Spinnen niet zo fyn en glansryk is, als die der

Zywormen: en eindelyk dat 6 maal honderd 63 duizend 522 Spinnen naauw-
lyks één pond Zyde zouden uitleveren. Dit alles is ongctwyfleld de oorzaak

geweeft, dat de Uitvinding van den Heer Bon geen gevolgen geliad hecfu

$' 19-

Wanneer de jonge Spinnen uit de Eieren komen, hebben ze niet ten eerfte

de gedaante en de koleur der Moederfpinne*; deze verkrygen ze eerfl, na het

meermaals veranderen van huid, dat haar, gclyk anderen Infeften, eigen is. Zo
dra zy uit het Ei komen, of gebooren worden, beginnen zy tefpinnen; en
maaken in 't eerft een verward of onregelmaatig VVeefiiel, zo als hier in de i'lü

Fig. van Tab. XL. te zien is. Aanvangklyk groeien ze, zonder eenig voedzel xa»
jyde Deel. ifte Stuk. E e ce XL.

^. !•

• Van de manier op welke ay uit de Eieren voor den dag komen, en hoe ze 'er als dan eigenlyk

uitzien, zal ik in de voortzetting myuer Byvoegzelen nogecne vergrootende afbeelding ite~

dcdeclen.

K L E E M A N w.
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Tab. te gebruiken * ; doch naderhand, honger krygende , blj'ven ze niet meer in ee-

XL, ne en dezelfde Wooning,- ze vcrfpreiden zich alsdan, om dac de eene de andere

aanvalt en verteer:. Haar voedzel beftaac in Infeéten ; en om dezen te vangen

,

maaken ze een Weefzel of Net, in vi^elks middelpunt zy zich gemeeniyk by dag

ophouden ; doch des nachts , of als het regent , of fterk waait , verlaaten zy

het midden van haar Net; zy neemen dan haare fchuilplaats aan 't einde van 't

zelve, in een zogenaamd Celleije of Huisje, dit ze alvoorens op eene bedekte

plaats bereid hebben Eene kleine Spin kan niet anders dan kleine Infeélen aan-

vallen, welken zy oordeelt te konnen vermeerteren; en hierom maakt zy ook

een teder en klein Net, waarin niet anders dan kleine Muggen en andere kleine

vliegende Infeclen konnen blyven hangen. Zo dra zy in grootheid toeneemt,

vergroot ze ook haar Net of Wcbbe,* en bedient zich daartoe van ilerker draa-

den , op dat ze niet zo ligt door groocer Infeflen verfcheurd mogen worden

;

Tab. zulkshebbe ik in de 2cle, 3 ic en 4Je fig. op Tab. XL. afgebeeld. Laat 'er

XL. ons nu nog een kort woord byvoegen, nopens het maaken van dit Webbe.
fig- 2. Qrize Kruisfpinne is,gelyk we boven aangeduid hebben, gewoon, haar Net al-

^' '" *
x.00% perpendiculair , of recht nederhangende, in de lucht te maaken f; dan,

vermits ze niet altoos ter plaatze kan komen , daar zy 't zelve zou willen vall-

hech-

• De Heer Lifler meent gemerkt te hebben, dat de mcefte Spinnen veele Maanden ter dier

plaatze blyven, daar zy de Eieren gelegd hebben, zonder zich, noch om haaren buit, noch

om haare wooning, elders anders heen te begeeven. Hy vermoedt dcrhalven, ja zegt het

zelfs waargenomen te hebben , dat zulks gefchiedt uit eene zorgvuldigheid , die zy voor het

voedzel van haare tedere jonge naakomelingfchap bezitten. Deze meening ftemt ook de Heer

Paftor Goeze toe; en hy gelooft , dat de jonge Spinncti , zo als ze uit het Ei komen , terftond

met alle noodige werktuigen, om haar voedzel te verkrygen , voorzien zynj maar dat ze

aich nog niet in Itaat bevinden, om de Jagtnetten te (pinnen; uit welken hoofxie dan de

Moeders zo lange by haar moeten blyven , en haar den buit aanbrengen , tot dat ze dit ver-

mogen bereikt hebben , en zich zelven voorzien konnen. Doch ik kan, ten minfte van alle

Spinnen, nog niet gelooven, dat het 'er waarlyk zo mede gelegen zy , dat het lange verblyf

van eenige oude Spinnen by haar broediel mcr het oogmerk gefchiedt , om hetzelve eenen

tyd lang van voedzel te voorzien. De Heer Rcifel heeft nopens deze groote tCruisfpinnen waar-

genomen , en ik weet het ook zelf uit eigen ondervinding, dat ze, na de legging vau haare

Eieren, niet lang meer leevciii dat de Eieren zelts den Winter over blyven liggen, en dat de

jongen eerft in 't Voorjaar , dus lang naa den dood van de JMoeder, ten voorfchyn komen j

weshalven zy dezelven niet met fpyze voorzien kan , tot dat ze zelven in llaat zyn zich Net-

ten , ter verkryginge van voedzel , te fpiniien. Middelerwyl geloof ik evenwel ook niet, dat

ze, zo als de Heer Rofc/ meent, in den beginne zonder ecnig genot van fpyze, groeien.

Veeleer vermoede ik, dat deze Infeften, daar zy gekhikt zyn, om van den roof van leeven-

de Infeiten te beftaan, in den beginne elkander zelven, of ook haare overige Zufterlingen,

wanneer dezelven niet te gelyker tyd met haar uit de Eieren komen, maar als Embryonen

'er nog in te rug gebleeven zyn, verteeren.

K L E E M A N N.

f Overmits ik eene kleine fbort gezien hebbe, welke haar radvormig Net n\et perpendiculair

,

maar /&on20«/«<7/ uitgei'pannen had ; zomoeten 'er ook oorzaiken zyn, die haar van dezen

lewel doen afwykeni of 'er zyn iborten, die haare Netten gewoonlyk /&or/3(7«/<»a/ uitfpanncn.

K L E E M A N ^.
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hechten,' zo gaat ze, volgens de befchryving van den Heer Homberg, in zo- Taf.

danig een geval aldus te werk. Zy plaatll: zich, by Itil weder, op het eindt '^'"

van een takje van den boom, of ecnig ander gewas, waar aan zy zich met zes

pooten vallhoudc; dan trekt zy met de beide achterpooten, uit den Spinnenwrat,
een draad van twee of drie ellen lang; en dezen laat zy in de lucht hangen, toe

dar de Wind denzelven hier of daaraan vail doet kleeven, 't welk te ligter ge-
rchiedt,om dat de draad natuurlyk met eene lymerige rtof bezet is*. Dezen draad

Ee 2 trekt

* Den Heer Doöor Swammerdam , (zie zynein 't Nederduitfch overgezette Bybelder Natuur
f. 25.) kvyam het bjna onbegrypelyk voor, hoe het mogelyk ware, dat een zo tedere en
fyne draad, als de draad eener Spinne, en dat nog wel droog, zo ver konde weggefchoo-
ten worden, en door de Lucht dringen, zonder van dezelve eenigen tegeniland te lyden ; de-
wyl daartoe te&ens een groot geweld en fterke kragt van de Vleclchdraaden behoort, welken
den Spinnen aan deze deelen fchyncn te mangelen. Hy gelooft derhalven te mogen befluiten

,

dat alle de draaden uit het lichaam der Spinnen , door de zwaarte van haar nederdaalen of
voortgaan, uitgetrokken, maar niet uitgefchooten of weggeflingerd worden; zo als de 2,ydc
van de Zydcwormen uit haar fpinbeudeltje getrokken, maar 'er niet uit gelchooten wordt.
Evenwel lochent hy hier mede niet, dat het, ten aanzien der Spinnen, mogclyk zy, dat de-
zelven van langkzaamerhand , uit haare fpinneuwratten , zeer lange draaden dryven konnent
die, wanneer ze door de Spinnen aan de bewecging van de lucht of den wind overgelaaten
worden, zich ligtlyk ergens as.n hechten. En dat dezen dus, zelfs op een tamelyken verrea
afftand van de Spin , ja over eec daar tuflchen vlietend water, aan een daartegen overllaandea
boom of muur kunnen blyven hangen. Ook is het blykbaar genoeg, dat de Spinnen zich in
Zodanig een geval van dezen overgi-.w.iaiden draad bedienen konnen. om door deszelfs behulp,
haar Net in de lucht perpendiculair te hangen en uit te fpannen. Of nu dusdanig een radvor-
mig fpinnenweb , dat tuflchen twee tamelyk ver van elkander fl:aande muuren of boomen,
waar tuflchen zich een water bevindt, in de vrye lucht aan zulk een van den eenen tot den
anderen uverflaanden muur of boom uitgefpannen draad hangt, waarlyk een gevolg zy van
een toevalligen wind, dan of het op eene andere wy7e ontfiaa, betrouwe ik my nog niet als

cene uitgemaakte waarheid te befliflèn: doch de ondervinding leert my het volgende, 't Is ze-
ker, dat ik diergelyke fpinn^nnetten, weiken aan zodanige draaden, die aan twee ver van
elkander afitaande muuren vail waren, en bykans in 't midden van de vrye lucht hongeu,altyd
het meelt gezien hebbe , wanneer men te voorcn windig wêei- gehad had. Ook hebbe ik ge-
zien, dat dan eenige van de grootfte Spinnen, die aau haarcn draad hangen, verder gedreeven
wierden. Maar of nu deze draad der Spinne, waar aan ze haar net ophangt, van de eene
plaats tot de andere overftaande, door de Spin zelve uitgefpannen worde; dan of die uitfpan-
ning, op de voorgezegde wyze, flechts door eenen toevaliigcn Wind veroorzaakt worde, die
den allengskens uitgelaaten draad verder voert, zo als de Heer Hnabeig verhaalt, dat zal ik
aan de verdere ondervinding overlaatcn. OnJcrtufichcn kan ik met nalaaten, hier nogteiael-
den, hoe ik eens gezien hcbte, dat ttne groote Kiui;.ipinne van een muur, aan welken zy
haaren draad vaft gemaakt had , op een anderen , die daar mede een winkelhaak maakte > voort
liep, tot fan eenen daar aangehechten hier tegen o\erltaanden muur, zo dat zy zich, onder
eene geftadige uittrekking ven haaren draad, door den eenen en anderen hoek vervolgens
voorts op den gezegden tegenoverfiaanden muur bevond; alwaar ze, by het vallen van den
Nacht, zitten bleef. Of zy nu daar, waar ze zitten gcblfeven was, haaren uitgelaaten draad
zo lang weder naar zich getrokken hebbe, tot dat ze voelde dat dezelve, van den eerden
muur tot den daar tegenoverfiaanden, waar op ze nu zat, zulk eene fpanning gekreegen had

,

dat ze denzelven insgelyks konde hechten , en daar na 'er op heen en weder loopen; en dat
ze hierop, in deszelfs midden, tuflchen de twee muuren, die bykans 12 fchreden uit
elkander ftondtn , insgelyks in de vrye lucht daar aan haar radvormig Net uitfpande , zulk»
kan ik, wyl ik haar tot aan den overflaanden muur niet volgen kon, met gten zekerheid
zeggen. Evenwel kan ik dit met zekerheid melden, dat ik den volgenden dag, niet zonder
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Tab. trekt of palmt de Spin van tyd tot tyd in, om te onderzoeken, of dezelve ook
XL. door den Wind ergens aan vall geraaKC zy; liet welk de wedcrfhnd, dien zy

gevoelt, haar te kennen geeft. Als de draad -ergens gehecht is, fpant zy den-

zelven, en maakt hem, ook tor plaatze daar zy zit, door den fpinnenwrat vad.

Deze draad dient haar voor eene brugge of ladder, om van de plaats van haar

begin, tot de andere te komen,- en zy verdubbi-it dien eerllen draad, ook wel

tot drie of viermaal, naar maace hy korter of langer zy, en meer of minder

fterktc noodig hebbe. Als deze de vereilchte Iterkcc heeft, plaadl zy zich on-

geveer op het midden van dien draad; en fpint door middel van haarc achter-

pooten, uit den fpinnenwrat, een anderen draad; dien zy , even als den eerllen,

in de lucht laat zwceven. J5emcrkcnde, dat ook deze nieuwe vlicgendi. draad

er-

Ttrwondering bemerkte, dat eene groote Kruisfpin aan den draad die van den plek, waar ikdea

voorgaanden dag den diaad vaft gemaakt gezien had, tot aan den tegenoverflaanden muur
uitgelpannen was, haar radvormig Net opgellaagen, en zich in het midden van hetzelve ge-

zet had. Maar byaldien eene Spin, over een, tullchen twee ver uit elkander ftaande muuren of

boomen, vlietend water, haar radvormig r.et opllaan wilde, dan toch moeft ze daarmede op

eene andere , dan op de ecrftgezegdc wyze te werk gaan. In dit laatfle geval moet de Spin ,

om haar Net aan twee, dooreen tuflchenvlociend water, van elkander afgezonderde lichaa-

men uit tefpannen, zeer waarfchynlyk, eerlt een langen draad, die nergens aan vaft is, ui:

laaten, en dan zo lang vertoeven, tot dat een gunftig windje dcszelfs einde aan een tegen

-

overfiaand lichaam , muur of boom hechte; of, zo zy zelve aan een langen draad hange ,

aai ze zich zelve aan den wind moeten overlaaten, totdat zy aan een overflaanden muui of

boom waaie, om dan daar ter plaatze, door middel van 't andere einde, haaren draad te

kunnen fpanncn. Dat 'er wyders onder de Kruisfpinnen ook zodanigen gevonden worden

,

die, door het uitlaaien van haaren draad, in de lucht voortzweeven , en op eene verwonde-

renswaardige wyze bekwaam zyu om deze haare luchtreize te volvoeren, zulks hebbe ik

zelve gezien. Maar 't is by my nog onzeker, of deze foort van door de lucht reizende Spin-

nen de oorzaak zyn van die draadcu, welken, in den Herfft, dikwils by menigte in de lucht

vlieo-en; die onder den naam van vliegende Zomer - Marien, of ook wel Hertft - draaden be-

kend zyn; waarmede dikwils geheele Wei -en Bouwlanden, de wegen, heggen en haagcn

veelvuldig overtoogcn bevonden worden; ja op welken men ze, by een helderen zonneichyn,

zomwylen zelfs in 't midden van den Winter ontdekt; maar die ook dikwils op een ontlfaa-

nen Nevel geheel verdwynen. De Heer Lifter twyficlt 'er wel niet aan, doch ik moet zulks,

om het voorflel met avond te kounen beauiwoorden , nog tot eene verdere ondervinding uit-

Üellen. 't Is voor 't overige bekend, dat de draaden der Spinnen zich niet ligt door eenige

vochtigheid laaten onibindtn •• ean , hoe teder het Ipinzel ook zyn moge, en hoe ligt het ge-

fcheurd worde , zo weet niyne Echtgenoot nochtans, uit eigen ondervinding, het weefzcl

van de groote Kuis- of Hoolfpin op Raamijes te ipaonen , en daar op met oiyverwe geheele

Landfchappen, met het penzeel te tekenen en met levende koleuren te maaien , zonder het

weefiel daar door te befchadigen. Eindslyk hebbe ik hier nog te melden, dat de Spinnen,

in geval van nood, geheele Maanden lang vallen kunnen; en dat die Spinnen, welken den

Winter over in 't leeven blyvcn , zich in allerleie hoeken , Icheuren en holen verbergen. Veele

derzclven weeven ook haare fluiphoeken toe; doch zomtyds worden ze, door de al te fterke

koude, in het midden van den Winter, gedreeven , om 'er uit ten voorfchyn te komen en

eene warmere huisvelüng te zoeken; o.ok worden ze wel eens by zagt weer ontydig uit

haare fcbuilhoeken gelokt. Ik zou voorts by dit ailes nog ettelyke byzonderheden te berde

konnen brengen, die tot de Natuurlyke Hiftorie der Spinnen behooren ; maar gemerkt ik

voorneemens ben hier van breeder in myue B:iVoegzelen te gewaagen , zo zy het my geoor-

lüfd zulks daar voor te befpaaren.
Iv L E E M A K jr.
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ergens aan vaft geraakt is, fpant zy hem een weinig,- en maakt het einde, dat Tab.

ze nog houdt, met haaren fpinnenwrat, zoveel als mooglyk is, lynrecht in 't
X^-

midden van den eerden vait; en verfterkt hem, even als den eerllen, door hem
twee of drie maaien te verdubbelen. Dit herhaalt ze zo dikwyJs, dat het midden
van den eerflen draad een middelpunt wordt , daar meer Radii of ftraalen uit-

gaan; en op deze wyze werkt ze zo lange voort, tot dat ze, op dwarsdraaden

,

van 't einde van zulk een ilraal, tot aan 't einde der andere Itraalen komen kan.
Hierop hecht ze een nieuwen draad aan 't middelpunt, dien ze, langs één der
ftraalen, trekt, en van daar tot in 't midden van een dwarsdraad brengt, alwaar
ze hem met den fpinnenwrat vafl: hecht. Op deze wyze maakt ze zo veele ftraa-

len, (of liever Scheerings draaden,) als ze goed vindt. Wanneer nu de gant-
fche Scheering vaardig is, loopt ze naar 't midden, maakt aldaar een nieuwen
draad vall , dien zy, gelyk eene Speciaal -linie, uit het midden, zo verre over
die ftraalen brengt, als zy het Wcbbe groot maaken wil. Dit alles gedaan zyn-
de, gaat ze in 't midden van dat VVebbe zitten, en loert op haaren buit.

***** *

„Dit is nu de befchryving van de VI. Plaaten der Spinnen, welke wyle de
„HeerRösEL van Rosenhof, kort voor zynen dood, dien alle Liefheb-
, bers van de Gefchicdenis der Infeften beklaagen, nog vervaardigd heeft. De
„uitvoering zou ongetwyffeld breeder en omftandiger geweeft zyn, wanneer hy
„ meer van zyne gemaakte Aanmerkingen over de Kruisfpinnen in fchrift had na-
„gelaacen. Men heeft onder zyne papieren wel eenige ftukken gevonden, die
„"er betrekking op hebben; als naamlyk de VcrdeeJing der Spinnen, zyn ge-
,, voelen nopens derzel ver Vergif, enz. Maar van 't gene eigenlyk ter verklaa-
„ringe der Plaaten en Afbeeldingen behoort, heeft hy niets nagelaaten; wes-
„ halve wy ook niet konnen zeggen, wat hy door de 511c Fig. van Tab. XXXV.
„en met de üdc fig, van Tab. XXXVIII. heeft willen aanduiden. Naar gis-

„fing oordeelen wy, dat de eerftgenoemde is een by vergrooting afo-ebeelde
„draad van 'r fpinzel, waarmede de Spin haare Eieren overtrekt; en dat de an-
„dere ons vertoont het einde van een draad van 't Net der Spinne, 't welk zy
„ergens aan vaft gehecht heeft, mede door 't Vergrootglas bcfchouwd. Waar-
„fchynlyk zal alles, wat 'er aan deze Befchryving nog ontbreekt, wel vervuld
„worden; gemerkt de nagelaaten Dochter van den Heer Rosel, na zynen
„dood , gehuwd is met den Heer Christiaan Fredrik Carel
„Kleemann; een beroemdMiniatuur- Schilder, en Onderzoeker der Infeften;
„die voorneemensis, deze Nafpeuring en Befchryving der Infedten te achter-

„ volgen.

"
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jr\lzo de Hoogduitfche Regifters, op ieder Deel van dit Werk van den Heer

RösEL, op verre na niet volledig ingericht zyn, zo is men, al van den beginne der

Nederduitfche Uitgave , bedacht geweeft op het zamendellen van één algemeen voldoe-

nend Regifter over het geheele Werk. Dan, daar 'er byzondere reden waren, oni

met het vervaardigen van het zelve te wachten, tot dat dit Stuk van het Vierde Deel by-

kans voltooid ware, zo zyn we niet in (laat, om het zelve nu terftondafte geeven.

Egter kunnen wy den Begunftigeren van dit Werk berichten , dat het Regifter in ge-

fchrifte reeds in orde zy, en eeriWaags ter Drukperfe gebragt zal worden; des men

vallen ftaat op deszelfs voortzetting konne maaken ; en de Heeren , die dit Werk met

hunne Intekening hebben gelieven te vereeren, geruft mogen verwachten, dat het hun,

zo fpoedig als 't mogelyk zy, volgens de belofte, by de Intekening gedaan, ter hand

geftcld zal worden.

Intuflchen zullen we voortgaan met de afgifte der Byvoegzelen van den Heer Klee-

MANN, op welken zich die Heer, in zyne aantekeningen op dit Werk van zynen hoog-

geachten Schoonvader, menigwerf beroept, en waarvan hy in de Voorreden voor dit

Stuk gewag maakt; om dus deze Natuurlyke Hijlorie der InfeBsn., overeenkomftig

met
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met het geen by de Intekening voorgefteld is, te vollediger te mnaken; door ook dit

Vervolg van de Natuurlyke Hi/Iorie der Infe&en , in 't Nederduitfch , te voorfchyn te

doen komen. Men kan uit het geen hier en daar in de aantekeningen , nopens deze

Byvoegzels, gemeld is, ten overvloede afneemen , daidk Fervolg, in verfcheiden op-

zichten , wezenlyk ter nadere ophelderinge van veelvuldige daarin aangeduide byzonder-

heden llrekt. En men mag zich verzekerd houden , dat de Nederduitfche uitgave van

dit Vervolg, zo ten aanzien van de Plaaten als van den Letterdruk, met geen minder

oplettendheid en naauvvkeurigheid zal gefchieden, dan die, welke wy, tot algemeen

genoegen der Liefhebberen, in de afgifte van het Werk zelve, in acht genomen

hebben.

Op dit Vervolg van den Heer Kleemann, even gelyk op de Natuurlyke Hijiorie

der Infe&en van den Heer Rösel zelve, flaat ook de Tydvjyzer der Rupfen, welken

wy, in den jaare 1779, in 't Nederduitfch gemeen gemaakt hebben. In dit Gefchrift,

opgefleld door den Heer Ma der, en ten gevalle der Liefhebberen in 't licht gegeeven

door den Heer Kleemann, vindt men eene maandlykfche aanwyzing van den tyd der

Verfchyninge der Rupfen, door de Heeren Rösel en Kleemann befchreeven, met

eene opgave van het Voedzel, waarop ze gewoonlyk aazen. En gemerkt men, by de

gemeene bcnaamingen der Infeften, hier ook gevoegd heeft, de vreemde naamen,

welken de Heer Linn jEUS, in zyn Infe&en- Syflema^z^n dezelven toeeigent, zo heeft

raen, in deze Nederduitfche uitgave, mede geplaatfi: eene Alphabetifche Naamlyll der

Planten, volgens het Sanienrtel van den Heer Linn^us, in dezen Tydwyzer gemeld;

waardoor men met eenen opflag kan zien, onder welke benaaming deze Planten in dat Samen-

ftel bekend liaan. Den Liefhebberen der Natuurlyke Hiftorie, die veelal het geachte Sa-

menftel van den Heer Linn^us in 't oog houden, komt deze byzondere melding dier

benaamingen , in 't eene en 't andere geval , grootlyks te ftade. Voorts heeft men dit

Stukje, op ficvig Schryfpapier, in groot oftavo ,
gedrukt; waardoor het des te beter,

onverhinderd, in de zak gedraagen, en, by vereifchte omllandigheden, met nieuwe

ontdekkingen, door de fchryfpen, aangevuld kan worden. Wy hebben met deze in-

richting beoogd , denzulken vooral dienfl: te doen , die zich op het nafpooren , opkwee-

ken en verzamelen der Rupfen en Vlinders toeleggen, voor welken dit Gefchrift, by

uitftek, alleszins nuttig is; terwyl het tevens, door deszelfs geheelen inhoud, van een

algemeenen dienft is , voor hun , die deze befchryving en afbeelding der Infeften van

de
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de Heeren Rösel en Kleemann bezitten. Men kan, door middel van dit Ge-

rdirift gereedlyk ontdekken, in welken maand, en op hoedanig een gewas, die of deze

Rups te zoeken zy; en op het vinden van een dezer Infeften, in zekere maand, heeft

men eene gemaklyke handleiding, om te verneemen, tot welke Claflè of foort het zelve

behoore, en waar ter plaatze het ons duidelyk afgemaaid en befchreeven zy. Wy heb-

ben met vermaak vernomen , dat veelen de nuttigheid hiervan reeds opgemerkt hebben

;

en vleien ons met het denkbeeld, dat de ondervinding zulks den Liefhebberen nog ver-

der zal toonen.

In hoope van dus eenigzins medegewerkt te hebben , en in den voortgang van onze

Nederduitfche uitgave van het Fervolg van den Heer Kleemann, te zullen medewer-

ken ter uitbreidinge van de kennidè der Natuurlyke Hiftorie by onze Landsgenooten,

beveelen wy ons aan de gunftryke toegenegenheid van hun, die dezen leerzaamen tak

van Oeffening ter harte neemen.
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